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Zat^cznik nr 1 do

R02P0RZAD2ENIA PRE2ESA RADY MINISTR6W
z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okreSlenia wzor6w formularzj' o§wiadczeii
majqtkowych radnego powiatu, czlonka zarzi|du powiatu,

sekrctarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaj^cej I czionka organu
zarz^dzajgcego powiatow^ osobq prawn^ oraz osoby wydaj^cej

decyzje administracyjne w Imlenlu starosty

[starostwFpWatowe w xlodzku
Biuno riAtov »=»<3\viatu

23 m\
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego powiatu

2.

Ktodzko dnia 20 kwlecieh 2021 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktada^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego

1 zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegoine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ..nie dotvczv".
Osoba sWadaJ^ca oswiadczenie obowiqzana Jest okresiic przynaieznosc
poszczegolnych sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiqzah do maj^tku
odr^bnego i majqtku obj^tego matzehsk^ wspolnosci^ maj^tkow^.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje Jawne, w cz^scl B zas informacje
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^Sd A

Ja, nizej podpisany{a), Grzegorz Wtodzimierz Kuzak

(imlona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urod2ony(a) 21 marca 1971 roku wNoweJ Rudzie

Radny Powiatu Ktodzkiego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy o^wiadczam, ze posladam wchodz^ce w

sktad mafeehskiej wspolno^ci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:



I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni§2ne zgromadzone w walucie polskiej:

1) 35.000 ztotych - malzehska wspolnosd maj^tkowa,

2) 17813,45 ztotych - pakiet emerytalny PKO TFI - maj^tek odr^bny

- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie oboej: nie dotyczy

papiery wartoSciowe: ....nie dotyczy ...

na kwotf;

1. Dom 0 powierzchni: pot domu w zabudowie blizniaczej 73,56 m^, o wartosci 200.000 zt

tytut prawny: wtasnosc majqtek odr^bny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m^ o wartoSci:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

0 wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: wtasnosc maj^tek odrfbny

Z tego tytutu osiqgn^tem(^am) w roku ubiegfym przychbd i dochbd w wysokosci:. nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dziatka siedliskowa o powierzchni 0,1423 ha

W budowie budynek garazowy podpiwniczony z poddaszem uzytkowym

0 wartoSci: .80.000 zt

tytut prawny: wtasnosc maj^tek odr^bny

III.

1. Posiadam udziaiy w spbtkach handlowych z udziatem powiatowych os6b prawnych lub

przedsi^biorcbw, w ktbrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatbw:

nie dotyczy
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udziafy te stanowi^ pakiet wifkszy niz 10% udziatbw w spotce: niedotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta udziatow:

nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcbw, w ktdrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ 1 emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy ...

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleiy podab liczb^ i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt moj malzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku

odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du

terytorialnego, ich zwi^zkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce

mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale±y podab opis mienia i dat^ nabycia, od

kogo: nie dotyczy
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VI.

1. Prowadz^ dziatalno^c gospodarcz^ (nalezy poda6 form? prawn^ i przedmiot dziatelno^ci):

nie dotyczy

- osobiScie

- wspdinie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysoko^ci:

2. Zarzqdzam dziatelnoSci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dzialalno^ci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dzlatalno§ci): nie dotyczy

- osobi§cie

- wspolnie z Innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubieglym dochdd w wysoko§ci:

VII.

W spbtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): Noworudzkle Ustugl Komunalne Sp6tka z

o.o. w Nowej Rudzie

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): 06 slerpnia 2007 roku

-  Jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):25 lutego 2013 roku z Zaktadzle Ustug

Komunalnych Spotka z o.o. w Miedzylesiu.

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

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubieglym dochbd w wysoko^ci:

1) NUK Sp. z o.o. -166.616,08zt

2) ZUK Sp. z o.o. - 3255,72zt

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

1) Dieta Radnego Powiatu Ktodzkiego - 20936,16zt

2) Umowaoprac?mal2:onka-53859,81zt



IX.

SWadnikI mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw

mechanicznych nale±y podad mark?, model i rok produkcji):

1) Mazda CX5 - rok produkcji 2016

2) Audi A3 Sportback ~ rok produkcji 2007

3) BMW 530d - rok produkcji 2007

Malzehska wspolnosc maj^tkowa

X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartoScI powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i po±yczki

oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysoko§ci):

1) PKO BP kredyt mieszkaniowy „Wtasny Kqt na 30 lat - wtasnosc odr?bna

Zakup potowy domu w zabudowie blilniaczej. Pozostalo do splacenia okoto 8800 CHF.



CZ^66 B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie: 57-401 Nowa Ruda, ulica Podgorska 9

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

1. Nowa Ruda 57-401, ulica Podgorska 9

2

3

4. Nowa Ruda 57-401, ulica Podgorska 9

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Klodzko, dnia 20 kwietnia 2021 roku

(miejscowosc, data)

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony


