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rozporz^dzenia prezesa rady ministrow
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie okreSlenia wzorow formularzy oswiadczen
maj^tkowych radnego powiatu,czlonka zarzqdu powiatu,
sekretarza powiatu,skarbnika powiatu, kicrownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajgcej 1 czlonka organu

zarz^dzajqcego powiatowq osob:} prawn^ oraz osoby wydajqcej
decyzjc administracyjne w imieniu starosty
Nr. ...

^^SWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu
Ktodzko, dnia 26 kwietnia 2021 r.
(tniejscowosc)

Uwaga:
1.
2.

Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupetnego wypetnienia kazdejz rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac .,nie dotvczv".

3.

4.

5.
6.

Osoba sWadaJ^ca oswiadczenie obowi^zana Jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowi^zah do majqtku
odr^bnego i majqtku obj^tego matzeriskq wspolnosci^ maj^tkowc(.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
W cz^scl A oswiadczenia zawarte se^ informacje Jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisana, Agnieszka Ewa Mandryk-Kryniecka , nazwisko rodowe: Mandryk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urcdzona 25.12.1978 roku w Ktodzku

Radna Rady 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 oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce
w sklad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek cdr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 5.444,00 zt

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 1.050 Euro
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
II.

1. Dom 0 powierzchni: 109,5 m^, o wartosci 380.000 z\
tytut prawny: matzenska wspolnosc maj^tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: 54 m^, o wartosci: 320.000 z\
tytui prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy
0 wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuf prawny: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci: lokal uzytkowy

powierzchnia: 20 m^,
0 wartosci: 30.000 zt

tytut prawny: matzehska wspolnosc maj^tkowa

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 udzialow:
nie dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2.

Posiadam udzlafy w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta
udziatow: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^am w roku ubiegiym 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^am w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2.

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

Z tego tytutu osiqgn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabytam (nabyt moj mafeonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)

od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.

1.

Prowadzf 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^am w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2.

Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci):
- osobiscie: petnomocnik w Multiagencji Ubezpieczeniowej „Anna Mandryk- Ubezpieczenia
skrojone na miar^"
- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^am w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 0,00 zt

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^am w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIM.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
1. wynagrodzenie z tytutu zatrudnienia - Urz^d Miasta w Ktodzku- Urz^d Stanu Cywilnego 30.391,69 zt

2. przychod z tytuiu najmu lokalu mieszkalnego- 26.400,00 z\
3. dieta radnej Rady Powiatu Ktodzkiego- 19.325,76 zi

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):
Opel Insignia 2009 rok
Opel Corsa 2009 rok

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 na zakup mieszkania w kwocie 320.000 z\- Deutsche Bank, saldo kredytu na
dzieh 31.12.2020 rok- 195.610,00 zt- kredytobiorcy: Agnieszka Mandryk- Kryniecka oraz mafeonek

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: 57-410 Sdnawka 6rednia, ul. Kosciuszki 3
Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):
1.

57-410

2.

50-536

4.

57-300

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

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ktodzko, 26.04.2021 rok

(miejscowosc, data)

~

^odpis)^/y'^

