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Oswiadczenie wed?ug stanu na dzien 31 grudnia 2020 r.

^ iUAiji
U ,0^ ftlf liii OSWIADCZENIE MAJ^TKOWEczlonka zarz4du powiatu, sekretarza POWiatu, skarbnika powiatu, kicrownika jcdnostki organizacyjncj

powiatu, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo powiatowq osobq prawnq oraz osoby
wydajqccj dccyzjc administracyjnc v, iniicniu starosty'

STASOSr-V'J

^ - - Klodzko, dnia 12 kwietnia 2021 r.

dnia 1 2 -OA- 2021
(miejscowosc)

Uwaga:
|Nr

1. Osoba skladaji}ca oswiadczenie bbowiijzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegoliie rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".

3. Osoba skladaji)ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnycb skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzensk^
wspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ inforniacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nierucbomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Grzegorz Wladyslaw Gredys
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27 czerwca 1978 r w Klodzku

Starostwo Powiatowe w Klodzku - Sekretarz Powiatu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko liib funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzlatalnoki
gospodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze

posiadam wchodzqce w sktad matzehskiei wspolnoki maiatkowei lub stanowiqce moj majgtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 42 849,62 zt - malzenska wspolnosc maj^tkowa

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 6,91 CHF ■ matzehska wspolnosc maj^tkowa

papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot^: nie dotyczy



II.

1. Dom o powierzchni: 159,12 m^, o wartosci: 400 ODD zl tytui prawny: matzenska WSpolnosc maj^tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: 24,10 m^ o wartosci: 60 000 zl tytul prawny: malzehska WSpolnOSC
maj^tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: .. nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyCZy

Z tego tytuiu osi4gn^lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: (1) dzialka 0,4403 ha; (2) dziaika 0,3577 ha; (3) dzialka 0,0615 ha; (4) dzialka 0,2885 ha

0 wartoki: (1) 100 000 zl (2) 70 000 zl (3) 17 823,93 zl (4) 38 890 zl

tytui prawny: malzehska wspolnosc maj^tkowa

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn4lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:.

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^leml^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy •

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl<jczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

n



VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqtem(^iam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dziatainosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nale^ podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytuiu osi^gn4lem(?km) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIL

I. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytuiu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy



3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): die dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): die dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): die dotyCZy

Z tego tytu(u osi^gn4lem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: die dotyczy

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia iub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

(1) ze stosunku pracy -137 105,17 zt

(2) dzialainosc wykonywana osobiscie - 347,00 zl

(3) inne zrodta - 648,00 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

Opel Astra 1.3 cdti, rok produkcji 2008 (malzehska wspoinosc maj^tkowa) o wartosci okoto 12 000 zl

Opel Astra 1.6, rok produkcji 2015 (malzenska wspoinosc maje(tkowa) o wartosci okolo 25 000 zl

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na Jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Kredyt hipoteczny na budow? domu jednorodzinnego w CHF udzielony przez Bank Zachodni WBK S.A.
w Klodzku. Data zawarcia umowy: 04 listopada 2008 r. Wartosc kredytu na dzien zawarcia umowy:
116 424,48 CHF. Data zakonczenia umowy: 05 listopada 2038 r. Do splaty pozostalo: 79 476,19 CHF.
Splata kredytu w ratach miesifcznych. Zobowic(zanie wspolmalzenskie.

Dzialka o powierzchni 0,0615 ha zakupiona w drodze bezprzetargowej od Gminy Miejskiej w Klodzku.
Data zawarcia umowy: 29 maja 2014 r. Wartosc kredytu na dzieii zawarcia umowy: 13 367,95 zl. Data
zakonczenia umowy: 01 marca 2024 r.. Do splaty pozostalo: 2 999,56 zl. Splata kredytu w ratach
miesi^cznych. Zobowi^zanie wspolmalzenskie.



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sWadaj^cej oswiadczenie: 

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

1

.

■ nie dotyczy

 .

 .

 .

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ktodzko, dnia 12 kwietnia 2021 r.
(miejscowosc, data)

ftl
(podpis)

' Niewtasciwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.




