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ROZPORZADZENIA PREZESA RADY
/ dnia 26 lutcgo 2003 r.

w sprawie okrcilenia wzorow formularzy oSwiadczen

maji|tkowycb radocgo powiatu, czlooka zarzi)du powiatu,
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, klcrowuika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby /arzi)dzaj))ccj i czionka organu
zarzi{dzaji|cego powiatowi| osobi) prawnq oraz osoby wydajqccj

decyzjc administracyjoe w imieniu starosty

WiADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu

(mie]scowoS6)
Ktodzko, dnia 29.04.2021 r.

Uwaga:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba sktadaj^ca oSwiadczenle obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
I zupelnego wype4nienia kazdej z rubryk.

Jeieli poszczegdlne rubtvki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wp[sa6 ..nie dotvczy".

Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowi^zana jest okreSlid przynaleznodd
poszczegdinych sktadnlkdw majqtkowych, dochoddw 1 zobowiqzah do maj^tku
odr^bnego i maj^tku obj^tego matzehskci wspOlnoSci^ maj^tkowq.

Odwiadczenle o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju 1 za granicq.
Odwiadczenle o stanie majqtkowym obejmuje rdwniei wierzyteinodcl pieni^zne.
W czfdci A odwiadczenia zawarte sq Informacje jawne, w cz^dci B zad informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadaj^cego odwiadczenie oraz miejsca
potozenia nleruchomodci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Jacek Ryszard Hecht

(imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)....5.09.1975 w....Ktodzku

1. Indywidualne gospodarstwo rolne - wtadcicie!,

2. Komenda Gtdwna OHP - doradca Komendanta Gtdwnego

(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 oswiadczam, ze posiadam stanowiqce

mdj majqtek odr?bny:

Zasoby pieni?zne:

- Srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej; 320 000 zt.



- 6rodki pieni^zne zgromadzone w walucle obcej: kryptowaluty: 289590 TCR (tecracoin) o

wartosci wg kursu gieldowego Bitbay 31.12.2020 0,22$/1TCR

- papiery warto^ciowe: Polisolokata Compensa o wartosci: 7863,31 zl.

1. Dom mieszkalny o powierzchni: 250 o wartosci 600 000 zl

tytut prawny: wlasnoSd

2. Mieszkanie o powierzchni: 52 m^ o wartosci: 160 000 z\

tytut prawny: 1/2 w^asnoSci

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: indywlduaine gospodarstwo roine z zabudowaniami, grunty wtasne o

powierzchni: 23,8 ha o wartosci: 1900 000 zl, dzierzawa 81 ha;

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze z cegly, stodola, dwa silosy na zboze lOOt i 130t,

wiata,

tytul prawny: wlasnoSd

Z tego tytulu osi^gn^tem w roku ubieglym przychbd i dochbd w wysoko^ci: 610 000 z\ i

220 000 zt.

4. Dom 120 wraz zabudowaniami gospodarczymi , o wartosci 50 000 zl, tytul prawny:

wtasno^d

5. Inne nieruchomoSci:

brak

1. Posiadam udzialy w spbikach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub

przedsif biorcbw, w ktbrych uczestnicz^ takie osoby - naiezy podac liczb^ i emitenta udzialbw:

nie dotyczy.

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialbw w sp6tee:

nie dotyczy.

Z tego tytulu osl^gn^tem w roku ubieglym dochbd w wysoko6cl:

nie dotyczy.

2. Posiadam udzlaly w innych spblkach handlowych - naiezy podab liczbf i emitenta

udziaWw:....

nie dotyczy.

Z tego tytulu osi^gn^tem w roku ubieglym dochbd w wysoko§cl:

nie dotyczy.



IV.

1. Posiadam akcje w spdikach handiowych z udziatem powiatowych os6b prawnych lub

przedsi^biorcbw, w ktdrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy poda6 liczb^ i emitenta akcjl:

nie dotyczy.

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6tee:

nie dotyczy

Z tego tytuiu osi^9n^tem{^am) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handiowych - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:

Poligon sp. z o.o. 50% udziatdw

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

0 z\ - nie byia wyptecana dywidenda

V.

Nabylem(am) (nabyi moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaieznego do jego maj^tku

odr^bnego) od Skarbu Partstwa, innej partstwowe] osoby prawnej, jednostek samorz^du

terytoriainego, ich zwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nastf puj^ce

mienie, ktdre podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia 1 dat^ nabycia, od

kogo: nie dotyczy.

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosd gospodarcz^ (nalezy podab form? prawn^ i przedmiot

dziatalno^cl):

nie dotyczy.

- osobl^cie

nie dotyczy.

- wspblnie z innymi osobami

nie dotyczy.

Z tego tytuiu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegfym przychbd i dochdd w wysokoSci: nie dotyczy

2. Zarz^dzam dziatelnoSci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dziatalno^ci (nalezy podab form^ prawnq i przedmiot dziatalnoSci):

nie dotyczy.

- osobiScie

nie dotyczy.

- wspdinie z innymi osobami



nie dotyczy.

Z tego tytuHj osiqgn^tem(^am) w roku ubieglym dochdd w wysoko^ci:

nie dotyczy.

VII.

W spdikach handlowych (nazwa, siedziba spotki);

1. Poligon sp. z o.o. .Kiodzko

- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): Od czerwca 2019.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego

-jestem cztonklem rady nadzorczej {od kiedy): 16.11.2020

-jestem cztonkiem komlsjl rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy.

Z tego tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym dochod w wysokoSci: 11979,93 zl

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia iub innej dziataino^ci zarobkowej lub zaj§6,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

1. Umowa ziecenie Koto Lowieckie Czajka w Kiodzku dochdd 2878,82zt

2. Umowa o prac§ dochdd 6063,63 zt

3. Dieta radnego 15098,29zt

4. Odplatne zbycie nleruchomo^ci SOOOOzl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych naiezy podad rnark^, modei i rok produkcji):

ci^gnik roiniczy CiaasAres 657 rok pr. 2007 wart. 98 000 zt. ci^gnik roiniczy Ursus C-385 rok pr.

1977 wart. 15 000 zi, kombajn zbozowy Ciaas Dominator 150 rok pr. 2007, wart. 120 000 zt,

samochdd. osobowo-ci^zarowy Mitsubishi L200 rok pr. 2011, wart. 50 000 zt, samochbd os. Land

Rover Discovery rok pr. 2009, wart. 35000 z\, agregat uprawowo-siewny Maschio-Gaspardo rok pr.

2010 wart. 43 000 zt, plug obrotowy Agromasz rok pr. 2017 wart. 17 000 zt. waiy uprawowe rok pr.

2017 wart. 17 000 zt, agregat uprawowy Agromasz rok pr. 2017 wart. 17 000 zt, kuitywator

Brodnica rok pr. 2012 wart. 12 000 zt, brona talerzowa Agromasz rok pr. 2015 \wart. 12 000 zt,

przyczepy rolnicze HL 4 szt. rok pr. 1980-1989 wart. 18 000/szt.



X.

Zobowiqzania pienl^zne o wartoSci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaclqgni^te kredyty i pozyczkl

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

wysokoSci):

kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKOBP pozostato do splaty 41 000 z1 (do 02.2024r.)

kredyt inwestycyjny na zakup gruntow rolnych w BS Klodzko pozostato do sp^aty 32400 z\ (do

2022r.)

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktedaj^cej o^wiadczenie: Ul. Zaj^cza 20, 57-300 Klodzko

Miejsce polozenia nieruchomoSci wymienionych w punkcle II cz^^ci A (adres):

1. Ul. Zajfcza 20, 57-300 Ktodzko

2. Ul. Spbtdzielcza 38/4, 57-300 Ktodzko

3. Ul. Zaj^cza 20, 57-300 Ktodzko, Stary Wielistew

4. Mielnik 1, 57-521 Bystrzyca Ktodzka

(Wszystkie ww. skladniki sktadniki maj^tkowe, dochody i zobowi^zania naleiq do majqtku

odr^bnego)

Powyzsze o^wiadczenie skladam §wiadomy(a), Iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno§ci.

Ktodzko, 29.04.2021 Jacek Hecht

(miejscowoS6, data) (podpis)
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Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis ztozony w pliku "oswiadczenje_majqtkowe.grudzieh2020_Jacek_Hecht.pdf' przez
"Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego", certyfikatem kwalifikowanym o
numerze seryjnym 14434099353018565944215907256312539886506518 wydanym przez

CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert,0=EuroCert Sp. z o.o.,C=PL.2.5.4.97=VATPL-

9512352379, zostat poprawnie zweryflkowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 3280
z dnia 2021-05-06T05:00:02Z.
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