
^i/i ^ >
n CIj 6^^ OSWIADCZENIE MAJATKOWEciionka zariqdu powiatu, sekrctarza powiotu, skorbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarzqdzaj^cej i cztof^a organu zarzqdzajqccgo powiatowq osobq prawnq oraz osoby

dnia I L "O^" 202! kwietnia 2021 r.
I  I (miejscowosc)
[Nr

Uwaga: —
1. Osoba skJadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba sktadaj^ca oiwiadczenie obowiqzana jest okreslid przynalezno^d poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochoddw 1 zobowiqzan do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnokiq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnoici pieniqzne.
6. W cz^ki A oiwiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

CZ^^d A

Ja, nizej podpisany(a), Brygida, Danuta Gqslor, St^piert,
(Imlona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15 stycznia 1965 roku w Nowej Rudzie

Noworudzka Szkota Techniczna w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga 4,57-401 Nowa Ruda - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowlsko tub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce 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 matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce mo]
majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucle polskiej: nie dotyczy

- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucle obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe:

na kwot^: nie dotyczy
II.

1. Dom o powierzchni: 130 m^ o wartoSci: 150 000 zl., tytut prawny: dotyczy wspdtwtasnoSci Vi domu z innq
osob^ - matzehska wspdinota majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 32,34 m^ o wartosci: 274 000 zt., tytut prawny: wtasnosc nieobj^ta wspoinotq
matzenskq

3. Gospodarstwo rolne: M

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
0 wartosci:



rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci: dziatka , nr 158/1
powierzchnia: 0,07 ha

0 wartoki: 8 000 zt.

tytut prawny: wspotwfasnoici Vi cz^ki z innq osobq - matzeriska wspdinota majqtkowa

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - naiezy podac liczbQ i emitenta udziatow:

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - naiezy podac iiczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtemj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaieznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej iub zwiqzku metropoiitalnego nastQpujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

Vi.
,21. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczq (naiezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

- osobikie nie dotyczy

- wspoinie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: nie dotyczy
2. Zarz^dzam dziatainoki^ gospodarczq Iub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoki
(naiezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatainoki):

- osobikie nie dotyczy

- wspoinie z innymi osobami nie dotyczy



Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy

VII.

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

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. W spotdzielniach:

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
- z zatrudnienia w NST w Nowej Rudzie - 98 570,02 zt.
- z najmu lokalu mieszkalnego -12 400 zt.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac markQ, model i rok produkcji):

TOYOTA AURIS 2014 r. - wspotwtasnosc z innq osobq



X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartoki powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

GETIN NOBLE BANK - kredyt hipoteczny - 65 148,76 CHF

MBANK - kredyt gotowkowy - 27 679,49 Zt.

ZAKtADOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY - 69 100,00 Zt.

Wszystkie zobowiqzania nieobj^te wspolnotq matzensk^, stan na 31.12.2020 r.

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie: 

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sd A (adres):
1.

2.
3. nie dotyczy

4.

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

Nowa Ruda, 15 kwietnia 2021 roku w |
(miejscowosc, data) ^ (podpis)

^ Nlewtasciwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatainosci wytworczej w roinictwie w zakresie produkcji rodinnej i zwierzQcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




