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1  All 3ftj i hkuI Wedlug stanu na dzieft 31.12.2020r.^ J Uy lUil OiWIADCZENIE MAJATKOWE
czfonko zarzqdu powiatui Dokrotarzo powiotuj skorbniko powiotu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqcogo powiatowq osobq prawnq oraz oeoby

r~^wydajqcoj docyzjo administracyjno w imioniu starosty*

.'V|H

'inia

•I ? n, NowaRuda, dnia 12.04.202Jr.
I ^ "Ut"' j (miejscowoic)

JUwaga: I
1. Osoba sktadajqca o^wiadczenie Obowtgzana-^est do zgodnego z prawd^, starannego I zupetnego wypetnlenia

kazdej z rubryk.
2. Jezell poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oSwIadczenie obowlqzana jest okreslid przynaleznoSd poszczegdinych sktadnlkdw

maj^tkowych, dochodow i zobowlqzan do majqtku odr^bnego I majqtku obj^tego matzehskq wspolno^clq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
6. W czQsci A oswiadczenie zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomoki.

CZ^^C A

Ja, nizej podpisany(a), Renata Szymanska Kasprzak. ,
(Imlona I nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....03.04.1970r w Watbrzychu

. Zespot Szkol Specjalnych w Nowej Rudzie - dyrektor....

(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sIq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petnlgce funkcje publlczne (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 matzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowi^ce moj
majqtek odr^bny;

i.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej; 31.000,00zlmalzenska wspolnosc majqtkowa

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy..

- papiery wartokiowe: nie dotyczy

na kwot^: nie dotyczy..
11.

1. Dom o powierzchni:

a) 75 m , 0 Wartoki: oklSO 000,00zl(na dzialce o powierzchni 0,086haj tytut prawny; malzenska wspolnosc majqtkowa
b) 117 m ,0 Wartoki: ok.220 000,00zl(w budowte, Stan surowy) tytut prawny: malzenska wspdlnoic majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni:

aj 24,88 m , 0 wartokilo^,50 OOO.OOzl tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
b) 29,49 m^, 0 wartoki:ofc;sj ooo,oozi tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
c) 19,00 m^ 0 wartki:o/t./2J 000,00zl tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa



d) 31,53 „(wrazzprzynaleinqpiwnicq 6,45m' idwiemakomorkami 12,30 m" O WartOSCi: 1/2z okl 10 000,00zl prawny:
malzenska ■wspolnosi majqtkowa

e) I/8czfsciz59,63 m , O WartOSCi; 1/8z ok30 000,00zl\5l\\i\ prawny: spadek- odr^bny majqtek
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
0 wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuf prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiggnqtern(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: .. nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

ajpowierzchnia: 15 arow „LIV"(na dzialce budowanyjest dom-pkt II1 b)
0 wartoki: 28 OOO.OOzt
tytuf prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
bjpowierzchnia: ..dzialka niezabudowana opow.0,0973 ha.
0 wartosci: 32 OOO.OOzl
tytuf prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa

III.

Posiadam udziafy w spofkacfi fiandlowycli - nalezy podac liczb^ 1 emitenta udziafow:
nie dotyczy

udziafy te stanowiq pakiet wiQkszy niz 10% udziafow w spofce: nie dotyczy

Z tego tytufu osiggnqfem(Qfam) w roku ubiegfym docfiod w wysokoki: nie dotyczy..

IV.

Posiadam akcje w spofkach fiandlowycli - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dotyczy....

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spofce: nie dotyczy

Z tego tytufu osiqgnqfem(Qfam) w roku ubiegfym docfiod w wysokosci: nie dotyczy..

V.

Nabyfem(am) (nabyf moj mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, ktore podlegafo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. ProwadzQ dziafalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziafalnosci):
nie dotyczy

- osobikie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy..

Ztego tytufu osiqgnqfem(^fam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: ... nie dotyczy
2. Zarzqdzam dziafalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dziafalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziafalnoki): nie dotyczy



- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy..

VII.

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

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kledy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kledy): nie dotyczy...

-jestem cztonkiem komlsjl rewlzyjnej (od kledy): nie dotyczy..

Z tego tytutu oslggnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokokl: nie dotyczy..
2. W spotdzlelnlacti: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kledy): nie dotyczy

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

-jestem cztonkiem komlsjl rewlzyjnej (od kledy): nie dotyczy

Z tego tytutu oslqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym doctidd w wysokokl: nie dotyczy..

3. W fundacjacti prowadzqcych dzlatalnosc gospodarczq:

nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kledy): nie dotyczy

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

-jestem cztonkiem komlsjl rewlzyjnej (od kledy): nie dotyczy

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

Vlll.lnne dochody oslqgane z tytutu zatrudnlenia lub Innej dzlatalnosci zarobkowej lub zajQC, z podanlem
kwot uzysklwanych z kazdego tytutu:
Zespdl Szkot Specjalnych w NoweJ Rudzie - umowa opracf-99 933,44zl(doch6d)+3 I 76,85zl(dochddz tytulu zasUku z ubezpieczenia
spolecznego wypiacanego przez zaklad pracy)
Umowa zlecenie-17 013,40 zl(dochdd)
*wspdlneprzychody z tytulu wynajmu nieruchomosci: 18 950,00zl

IX.

Sktadnlkl mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanlcznych

nalezy podac mark^, model I rok produkcjl):



<  «

Samochdd osobowy Fiat Tipo z 2017r. -matienska wspdlnosc majqtkowa P.llf.!...Mf?.. . !}^
Samochod osobowy Fiat Bravo z 2013r,-malzenska wspdlnokc rnajqtkowa*,^.,,)^.^^!^,^^^}
Samochdd osobowy Nissan QASHQAI z 2013r.-malzenska wspdlnosc majqtkowa Q. S vyv)

X.

Zobowigzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

Pozyczka- z ZFSS jednostek organizacyjnych Powiatu Kiodzkiego prowadzqcym wspolnq dziaialnosc- na cele
mieszkaniowe- w wysokosci 25 000,00zl(sptata w 48 ratach, odlistopada 2017r. w wysokosci 531,00zt).
Pozostato do sptaty 5 310,00zi .-odr^bne zobowiqzanie

Pozyczka -z KZP - na cele mieszkaniowe-w wysokosci 12 000,00zl(splata w 30 ratach, odgrudnia 2018r.
w wysokosci 400,OOzl).Pozostato do splaty 2 000,00zi.-odrfbne zobowiqzanie

B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie:

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

2.

3. nie dotyczy

4.

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

Nowa Ruda, 12.04.2021r.

(miejscowoid, data) (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 spotdzieini mieszkaniowych.




