
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
cztonka zarzqdu powiatu, sckrotarza powiatu^ Gkarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, ©seby-za^^elzai^eef+-ez{©nka--er-ganu~zarzadzaja.cego powiatowq osoba. prawnq
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty

"TDZIAt OP' '

1lfU Biala Podlaska, dnia 15.04.2014
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jestdo zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie doty-

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maja>
kowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i majqtku objetego malzeriska. wspolnosciq ma-
jqtkow^.

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania skfadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZI^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Halina Zdzistawa Mincewicz Klebaniuk
(imiona i nazwisko oraz nazwiskorodowe)

urodzony(a) 04-08-1953 w Mokranach Nowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biatej Podlaskiej - Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz 1126 z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. osamorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzaoe wsktad matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub sta-
nowiace moj majqtek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwote;

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 71,80 m2, o wartosci: 150 000 z\ tytui prawny: wspotwlasnosc

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa:, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytutu osi^gneiam w roku ubiegiym przychod idochod wwysokosci:

4. Inne nieruchomosci: garaz



powierzchnia: 18,45 m2

o wartosci: 10 000zl

tytut prawny: wspolwtasnosc

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych —nalezy podac liczb? iemitenta udziatow: nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w spotce:

Ztego tytutu osiqgnqtem^am) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci:

IV.

Posiadam akcje wspotkach handlowych —nalezy podac liczb? iemitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% akcji w sp6tce:

Ztego tytutu osiqgnqtemtetam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr?bnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast?pujs[ce mienie, ktore podlegalo zbyciu wdrodze przetargu —nalezy podac opis
mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form? prawnq iprzedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod idochod wwysokosci:
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiggnqtem^am) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci:

VII.

1.W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rany nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgngtem(?tam) w roku ubiegtym przychod idochod wwysokosci:

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

3. Wfundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytutu osic}gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biatej Podlaskiej - 103 829,49
Sad Rejonowy Biala Podlaska - lawnik - 21,63
Swiadczenia z zaktadowego funduszu swiadczeri socjalnych - 1380,00

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): Skoda Octawia TBI 2004r. - 15 500zt

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacicjgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

r!
Biata Podlaska 15.04.2014 ' ;'..

(miejscowosc, data) (podpis

1 Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzecej, w formie izakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


