
OŚWIADCZENlE MAJĄTKOWE

UWaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

członka zażądLl powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kięrownika jednostki orqanizacvingj
powiatu, osoby zarządzające,i i członka olganu zarządzaiącego powiatową os_obą prawną

oru. o.oby wyOaiące; decyz.le idministracy.jńe wimieniu staroŚty'

Sanok, dnia 28.04.2014 r.
(miejscoWość)

slaranneqo izupelnego Wypeln ie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie Znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy WpisaĆ ..nie dotv-
czv" .

3. osoba Składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikóW ma.ią!
kowych, dochodóW i zobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską WspólnoŚcią ma-
jątkoWą.

4. ośWiadczenie ma.iątkowe dotyczy majątku W kraju iZa granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież wielzytelności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
sU zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cZĘŚc A

Ja, nize] podpisany(a), Halina Konopka, Pioirowska,
(imLona inażWisko oraz nażW]sko rodowe)

Urodzony(a) 04 05 1960r w Rzeszowie

ZeSpół SZkół Nr 4 im Króla Kazimlerza Wielkiego W Sanoku, dyrektor,
(miejsce zatlUdnien a. slanoW sko lub fUnkcja)

po zapoznanlu się z przepisami usiawy z dnia 21 sierpnla 1997 r o ograniczeniu prowadzenja działa noŚc go

spodarczej przez osoby pełniące funkc]e publiczne (Dz. U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r, Nr 113, Poz, 7'l5 j Nr 162,

paz. 1126, Z,1999 r, Nr49, poz,4B3, Z 2ooo r Nr26, poz 306 oraz z 2002 r. Nr'113, poz.984 i Nr 214, poz.l806) oraz
ustawy z dnia 5 czeryca 1998 r, o samorżądzie powiatowym (Dz. U- z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 (. Nl 23,

po. Ź2o, Nr 62, poz, 55B, Nr 113, poz, 9B4, Nr 153, poz, 1271, Nr 200, poż, 1688 i Nr 214, poz, 1806), Zgodnie

z aft. 25c tej uStawy ośWiadczam źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej wspólności rnajątkowej lUb sta,

noWiące mói majątek odrębny]

l,

Zasoby pien ieźne:

- środki pienięzne gromadzone W WalUcie polsk]e]] 800000 Zł

środki pien ęZne gromadzone w wa|ucie obcej: 40000 Et]R

papiery Wartościowe] 100200 zł
na kWotę:

ll.

1 Dom o powierzchn: 1B0 m2, o Wartośc]: 4oo000 tytuł prawny: WspółWłasnośc małZeńska

l\lieszkanie o powierzchni, nie dotyczy m2 o Wartosc]: n e dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

GospodarStwo rolne;

rodZaj gospodarstwa: nie doiyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o Wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy . nie doiycży

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osląg nąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód ] dochód W wysokości: nie doiyczy

ln ne n ieruchomości;

2

3



powierzchnia: a)1214 m2 (pkt,l1,1)' b)częśc miesżkania 1lB z 42 ft12, c) Zabudowana działka 0.0248ha, d)

niezabudowana dzjałka 1l24 z 0,3457 ha

o Wartości: a) 8000 zł, b)4000 Zł; c)459 000 Zł, d)1000 żł

tytuł prawny: a) Wspóhłłasnośc małżeńska; b) Wspóhłłasnośc W częściach ułamkowych, Własnośc odrębna;

c)WSpółWłaSność małZeńska; d)WSpółWłasnośc małżeńska,

lll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

n]e dotyczy

Udziały te stanowią pakiet Większy niz 10% UdZiałóW W spółce, nie dotyczy

Z tego tytu]U osiąg n ąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości nle dotyczy

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podac iiczbę i emitenta akcji]

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet WiękSZy niż 1aok akqi W Spółce; nie dotyczy

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłyrn dochód W Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małZonek, Z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządU terytorialneg9, ich związków lub od ko-
mUnalne] osoby prawnej naStępUjące n,]lenie które podlegało Zbyclu W drodZe przetargU - należy podaC ops
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

1, Prowadżę dz]ałalnośc aospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedrniot dżiałalnośc]): nie dotyczy

osobiśc e nie dotyczy

WSpólnie Z innyrni osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osią9nąem(ęłam) W roku ubległym przychód dochód W WySokośc]: n]e dotyczy

2. Zarządzam dZiałalnością gospodarczą lUb jestem przedStaW cielem, pełnomocnikiem takle] dZiała ności

(należy podac formę prawną i przedmjot działalności): n]e doiyczy

osobiścle n e dotyczy

-- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z lego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód W wysokości: nle dolyczy

Vll.

1, W spółkach hand]owych (nazwa, siedz]ba spółki)] nie dotyczy

.' ]estem członkiern za(Ządu (od kiedy); nie dotyczy

- jeslem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie doiyczy

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości; nie dotyczy

2, W Spółdzieln iach:

nie dotyCZy

- jestern członk]em zalządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem Członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy



Z tego tytułU osią!n4em(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

3, W fundacjaCh prowadZąCych działalnośc gospodarCZą:

nie dotyCZy

- ]estem członkiem Zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osią! nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości] nie dotyczy

ł
Vlll.

lnnedochodyosiąganeZtytułuzatrudnienialubinnej^działalnościzarobkowejlubzajęÓ,Zpodaniemkwot
UZVskiWanVch 7 każdegotytu,u, urno**u 

"o pi:iiięi,j oąą isa, u.o*.,t"""niu 19i,0O, Dochody Współmałżonka z

tytułU Lrmowy o pracę Znajdu]ą Się * i",."r[)r,pli Ńspormałzon-ero}L ńyrrz" zgody na podanie dochodóW W tej

CZęścj ośWiadcZen La

lx.

SKładr,\,rr,enia."lchomego o Wartosc| powy/ej 1o 000 Złotych (W przvoadK,J polazdÓW mecna',cz.rych nale,//

podac marhe, n odej I roń pr"d"^;;; ;;";;ljs.igc nał,,ensxi , H'ot,t'ołclvtc 5D_2006, voLvo v/0 20,2

X.

ZobowiąZan]a pienięZne o Wartoścl powyźe] 10_000 Złolfi;].]]I.,"ii^PłiliJ:jixJ 
ix,,JTI,u;;", 

*",""nL,
7ooowązan a oenęZne o WdllUJt 'wuyyL9) 

l! 
ón,em,w,ak,e] wysokości;: nle dotyczy

.] ,u^ ar-ro=t",;, udzle,one {wobec (ogo, w zwlązK- z lallm zóa,/



Kodeksu karnego Za podanie nlePoWyZsZe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podStawie ań. 233 §
prawdy lUb zatajenie prawdy 9rozi kara pozbawienia Wolności.

Au,r,1pĘ, olł.'.,8,0h. m[ł
(miejscowość, dala)

r Niew|aściwe skreślic,
2 Nie.dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie prodUkcji roślinnej i żWierzęcej, W formie i Zakresie gospodar-

. SlWa rodZinnego.
' Nle dolyczy rad nadzorczych SpółdZielni mieszkaniowych,


