OSWIADCZENIE MAJATKOWE
RADNEGO POWIATU

dnia I

, .

..L^dek-Zdroj, 27 IV 2021 ...r.
(miejscowosc, data)

Uw3ga:

1. Osoba sktadaj^ca oswia^^^nie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupetnego wypetnlerfia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegoli^rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ..nie dotvczv".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegoinych
sktadnlkow maj^tkowych, dochodow 1 zobowi^zah do maj^tku odr^bnego 1 majatku
obj^tego matzehsk^ wspolnoscl^ maj^tkow^.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

cz^sc A
Ja, nize] podpisany(a)

Tomasz Nowicki
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

8 X 1978 w Ktodzku

..Radny Rady Powiatu Kbdzkiego.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznanlu si^ z przepisami ustawy zdnia 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 matzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj maj^tek
odr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne:
srodki pleni^zne zgromadzone w walucie polskiej:
20.000 ztotych..(malzehska wspolnosc maj^tkowa)
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie
dotyczy

papiery wartosciowe: 153 akcje Codeaddic SA, 87 akcji Pamapol SA, 17akcji
Tauron Polska Energia SA. 35 akcji Wojas SA, 40 akcji Zaktadow Mi^snych Henryk
Kania SA, 12 akcji Zaktadow Przemystu Cukierniczego Otmuchow
SA

...na kwot^: 833,29 ztotych

(matzenska wspolnosc maj^tkowa)

II.

1. Dom 0 powierzchni:nie dotyczy

m^, o wartosci:....nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni:. 58

m^, o wartosci: 168 tys. zt

tytut prawny: matzehska wspolnosc maj^tkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:...nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: a/nie dotyczy

b/ nie dotyczy
c/ nie dotyczy.

d/ nie dotyczy.
e/ nie dotyczy.
o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy.

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta
udziatow:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: nie
dotyczy
Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych -nalezy podac liczb^ i emitenta
udziatow: nie dotyczy.
Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych
lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta
akcji:

nie dotyczy.

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych -nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
153 akcje Codeaddic SA,87 akcji Pamapol SA, 17 akcji Tauron Polska Energia SA,35
akcji Wojas SA, 40 akcji Zaktadow Mi^snych Henryk Kania SA, 12 akcji Zaktadow
Przemystu Cukierniczego Otmuchow SA.(matzehska wspolnosc maj^tkowa)
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy.

V.

Nabytem(tam)(nabyt moj matzonek,z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia
i dat^ nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot
dziatalnosci): nie dotyczy.
-

osobiscie.

nie dotyczy....
-

wspolnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem
takiej dziatalnosci (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy
-

osobiscie

nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami.
nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy
VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
nie dotyczy.
- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):
nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Dochod z tytutu zatrudnienia: 85.377,64 zt
Dieta radnego Rady Powiatu Ktodzkiego: 19.325,76 zt
Umowa 0 dzieto/zlecenie: 800,- zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):
Toyota RAV 4, 2.0, rok produkcji 2015 r., wartosc ok. 60.000 ztotych - matzehska
wspolnosc maj^tkowa

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone(wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):.
Kredyt hipoteczny PEKAO S.A. na zakup mieszkania, w wysokosci 61.140,00,- zt
zaci^gni^ty na matzonkow Mart^ i Tomasza Nowickich w dniu 31 VII 2017 (sptata w 48
ratach). Kwota pozostata do sptaty wynosi - 10.190,00 zt.
Pozyczka gotowkowa PEKAO S.A. w wysokosci 31.958,76,- zt zaciqgni^ta na matzonkow

Mart^ i Tomasza Nowickich w dniu 20 XII 2018 (sptata w 86 ratach). Kwota pozostata do
splaty wynosi - 24.589,79,-2*.

CZ^SC B
Adres zamieszkania osoby sWadaj^cej oswiadczenie:.. ul. Wiejska 41, 57-540 L^dek
Zdroj

Miejsoe polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):
1/.nie dotyczy
2/ul. Sportowa 7/11/4, 57-340 Duszniki-Zdroj
3/.nle dotyczy
4a/ nie dotyczy
4b/ nie dotyczy
4c/ nie dotyczy
4d/ .nie dotyczy
4e/ nie dotyczy
Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

i.
mie

scowo§c, data)

(podpis)

