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if.OK oU^I W) O^WIAOaENIE MAJATKOWE na dzien 31.12.2020 r.
cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika iednostki organizacvinei

powiatu. osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego powiatowg osobq prawnq oraz osoby

wydajgcej decyzje administracyjne w imieniu starosty^

Nowa Ruda, dnia 28.04.2021 r.
£0.! (miejscowo46)

!  . . _ i
Uwaga: m
1. Osoba sktadaj^ca oSwiadczeme obdwi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegOlne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa^ "nie

dotvczv".

3. Osoba skladaj^ca o^wiadczenie obowi^zana Jest okre^lR przynaleznoSd poszczegOlnych skladnikdw
maj^tkowych, dochodOw i zobowi^zaA do maj^tku odrfbnego i maj^tku obj^tego matzensk^ wspOlno^ci^
maj^tkow^.

4. Oiwiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rOwniei wierzytelno^ci pieni^zne.
6. W czf^ci A o^wiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B za^ informacje niejawne dotycz^ce adresu

zamieszkania skiadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

cze;sc a

Ja, nizej podpisany(a), Teresa Felezak ( rodowe Ktos ),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.05.1965 r. wlnowrociaw

Plaeowka Opiekunezo-Wychowaweza Typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. |X)z. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad matzenskiei wspolnoSci maiatkowei lub stanowi^ce moj
maj^tek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni?Zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

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

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot?:



11.

1. Dom 0 powierzchni: ok. 100 m^, wraz z dzialk^ o pow. 913 m^, o wartosci: 250.000,00 zl., tytul prawny: akt
wtasnosci- matzeriska wspolnosc maj^tkowa.

2. Mieszkanie:

a) o powierzchni: 33,40 m^, o wartosci: 50.000,00 zl., tytul prawny: akt wtasnosci- matzehska wspolnosc
maj^tkowa.

b) 0 powierzchni: 37,35 m^, o wartosci: 70,000,00 zl., tytul prawny: akt wtasnosci- matzehska wspolnosc
maj^tkowa.

c) o powierzclini: 37,58 m^, o wartosci: 69.000,00 zt, tytul prawny: akt wtasnosci- matzehska wspolnosc
maj^tkowa.

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osi^gn4tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: garaz wolno stoj^cy

powierzchnia: 23,79 m^

o wartosci: 12.000,00 zt.

tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa.

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: nie dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziathw w sp6tce:

Z tego tytulu osi^n^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy

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

Z tego tytulu osi^n^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwi^kow, komunalnej osoby prawnej tub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, kthre podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.

1. Prowadz^ dziatalno^c gospodarcz^^ (nale^ podac forni^ prawn^ i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobi^cie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn4}em(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej dzialalno^ci
(nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lemC^tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VIL

1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi4gn4tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. W spotdzielniach: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

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

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):



- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn4}em(?)am) w roku ubiegtytn dochod w wysokosci:

VIIL

Inne dochody osi^ane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: z umowy o prac? w POW nr 5 w Nowej Rudzie: 58.335,70 z); dochody z
wynajmu nieruchomosci: 6.000,00 zl.

IX.

Sk)adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): samochod osobowy Renault Clio - 2019 rok -malzenska wspolnosc
maj^tkowa; samochod osobowy Hyundai Tucson- 2019 rok-malzehska wspolnosc maj^tkowa.

X.

Zobowi^nia pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i poi;yczki oraz
warunki, na Jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Bank PKO BP - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - Teresa Felczak, , stan zadluzenia na
dzieh 31.12.2020 r. - 8.348,67 zl.

Bank PKO BP - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - Teresa Felczak, , stan zadluzenia na dzieh
31.12.2020 r.-40.151,90 zl;

Bank BMP PARIBAS - kredyt samochodowy przyznany w 2020 r. na kwot^ 83.318,40 zl - Teresa Felczak,
, stan zadluzenia na 31.12.2020 r. - 57.430,54 zl.



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie;

Miejsce polotenia nieruchomosci wyniienionych w punkcie II cz^ki A (adres):
1

3. nie dotyczy
4. 

Powyisze oswiadczenie skladam swiadoniy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Nowa Ruda, 28.04.2021 r.
(miejscowoSi, data) (podpis)

' Niewlasciwe skreslid.

^Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.




