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OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

j, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo powiatowq osobq prawnq oraz osoby

KJodzko, dnia 30.04.2021 r.
(miejscowosc, data)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majfjtkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzehsk^
wspolnosciq majf}tkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

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

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Dorota Krfzlewicz - Skrobot, z domu Kr^zlewicz
(imiona i nazwisko oraz nazAvisko rodowc)

urodzony(a) 05 lutego 1963 r. w Klodzku

Dyrektor Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w Klodzku, ul. Rajska 1
(miejsce zatrudnienia, stanovvisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehii^ce fiinkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. 0 samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj
maj^tek odr?bny:
I.

Zasoby pieni?zne:

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: na rachunku bankowym: 2448,53 zl wsp61nosc
maj^tkowa malzenska

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot?;

II.

1. Dom o powierzchni:106 ni\ 0 wartosci: 400000 zl, tytul prawny: wlasnosc w udziale 3/32 - maj^tek
odr?bny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m^, o wartosci; tytul prawuy;

3. Gospodarstwo rolne; nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

0 wartosci;



rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci; nie dotyczy

powierzchnia:

0 wartosci:

tytul prawny:
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:

Z tego tvtulu osi4gn4lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
IV.

Posiadam akeje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcjc te stanowia pakiet wi(^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego t\tulu osi^gncjlcmC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
V.

Nabylcm(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czcnicm micnia przynalcznego do jcgo maj^tku odr^bncgo)
od Skarbu Pahstwa, inncj pahstwowcj osoby prawncj, jcdnostck samorz^du tcrytorialncgo, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawncj lub zwi^zku mctropolitalncgo nast^puj^cc micnic, ktorc podlcgalo
zbyciu w drodzc przctargu - nalezy podac opis micnia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^' (nalezy podac form? pra^vn^ i przcdmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnic z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^lcmj^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jcstcm przedstawiciclcm, pclnomocnikicm takicj dzialalnosci

(nalezy podac form? prawny i przcdmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnic z innymi osobami

Z tego tytuhi osi4gn^tcm(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, sicdziba spolki): nie dotyczy

-jcstcm czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jcstcm czlonkiem rady nadzorczcj (od kiedy):

-jcstcm czlonkiem komisji rcwizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lcm(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldziclniach: nie dotyczy

-jcstcm czlonkiem zarzqidu (od kiedy):

-jcstcm czlonkiem rady nadzorczcj^ (od kiedy):

-jcstcm czlonkiem komisji rcwizyjncj (od kiedy):

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

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

-jcstcm czlonkiem zarz^du (od kiedy):



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t\tuhi osi4gn4lem(^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
VIIL

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

umowa 0 prac^ - Zespol Placowek Socjoterapeutycznych w Klodzku- 57.562,54 zl
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (vv prz\padku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): samochod marki CITROEN C5 1997,00 DCI; rok produkcji
2009 - wspolnosc majqtkowa malzeiiska
X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacirjgni^te kredyty i pozyczki oraz
wamnki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwic^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie:

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

1.

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

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

Klodzko, dnia 30.04.2021 r.
(miejscowosc, data) (podpis)

' Niewlasciwe skreslic.
^Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz(?cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 ■Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.




