Wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
STAROSTVm^OWlATOWE W KLODZKU
FOWIATU

Wpi.
dnia

OSWIADCZENIE MAiATKOWE

radnego powiatu
NOWA RUDA dnia 27 kwietnia 2021. r.

Nr.

(miejscowo^)

Uwaga:

1. Osoba skiadajqca oswiadaenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba skiadaj^ca o^wladczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegdlnych skiadnikow
majqtkowych, dochoddw i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i maj^tku obj^ego matzenskq wspolno^iq
maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
5. Oiwiadczente o stanie maj^tkowym obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^ki B zas informacje niejawne dotyaqce adresu
zamieszkania skiadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomoki.

Ja, nizej podpisana,

Malgorzata J^drzejewska-Skrzypczyk
(imiona i narwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona.

16 pazdziernika w Gtogowku

radna Powiatu Kiodzkiego.
Starostwo Powiatowe w Ktodzku, vicestarosta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja]

po zapoznaniu si^ z przeplsaml 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^wladczam, ze posladam wchodzgce w skJad
matzensklej wspolnoki maj^tkowej lub stanowiqce moj majgtek odr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne;

— kodki pieniQzne zgromadzone w walucie polsklej: wolnych srodkow -3944,19 zt mafzehska wspotwtasnok
majqtkowa.

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:.nie
dotyczy

papiery wartosciowe: nie
dotyczy
na kwot^:
II.

1. Dom o powierzchni: domu o pow.170

o wartosci:...250tys

z\

tytui prawny: malzenska wspohwtasno^c
majqtkowa

2. Mleszkanie o powierzchni: nie dotyczy

o wartosci:

tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnla:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytui prawny:

Z tego tytufu osiqgnqtem{^tam) w roku ubiegtym przychod 1 dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci: ,
powierzchnla: 753 m
m2

0 wartosci:
37650zl

tytut prawny: matzehska wspotwiasnosc
maj^tkowa

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby- nalezy podac llczb^ i emitenta udziatdw:
Nie

dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osiqgngtemt^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2, Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podad liczbQ i emitenta udziatow: nie
dotyczy

Z tego tytutu osi4gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spdikach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub przedsl^biorcow,

w

ktorych

dotyczy

uczestniczq

takie

osoby

-

nalezy

podac

liczbQ

\

emitenta

akcji:

nie

akcje te stanowlq pakiet wl^kszy niz 10% akcji w spoice:

Qtam)w roku ubiegfym dochod w wysokosci;
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam)

v-

f —L- y

2. Posladam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta akcji:

1 tego tytutu osi^gnqtem{Qiam)w roku ubiegtym dochod w wysokoici:
V.

Nabyiem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaieznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwigzkow, 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.ProwadzQ dzlatainosc gospodarczq (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziaialnosci): nie
dotyczy
- osobi^cle

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici:
—
Z.Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocniklem takle] dziatalnosci
(nalezy
podac
form^
prawn^
i
przedmiot
dziatalnosci):
nie
dotyczy
-

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

VII.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie
dotyczy

- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytutu oslqgnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnlenia tub Innej dziatalnoki zarobkowej lub zaj^d, z podaniem

kwot uzysklwanych z kazdego tytutu:z umowy o prac^ 152141,64 zl.
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych {w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model I rok produkcji):.Hyundai Kona 2018r. 60000 z\ matzeriska wspotwtasnosc
majgtkowa Opel Astra IV 2012r. 16000...zt. matzehska wspoMasnosc majqtkowa.
X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciggni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt
hipoteczny na dom PKO BP do sptaty ok 171.tys zobowi^zanie wspotmatzenskie kredyt
y hipoteczny w PeKaO do sptaty ok. 4400 CH, zobowiqzanie wspotmatzenskie., kredyt EKO PG w PKO BP na
Fotowoltaik^ do sptaty ok 49 000 tys zl zobowlqzanie wsp6tmatzenskle, kredyt samochodowy w PKO BP do

sptaty ok 18 000 tys zobowigzanie wspotmatzertskie, kredyt samochodowy w BNP Paribas do sptaty ok
60 000 tys zt zobowiqzanle wspotmatzenskie.

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: 57-401 Nowa Ruda ul zdrojowisko
36

Miejsce potozenia nieruchomo^cl wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):
1.57-401 Nowa Ruda ul Zdrojowisko
36

2

^

3.

^L...t^LyV.Vs.

4... 57-401Nowa Ruda ul zdrojowisko
36

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Nowa Ruda 27 kwietnia 2021.
(miejscowo^, data)

