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Uwaga:

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowl^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac "nte dotyczv".
3. Osoba skfadajgca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnlkow
majqtkowych, dochodow I zobowigzan do majqtku odr^bnego I majgtku obj^tego matzenskq wspolnosclq
majgtkow^.

4. Oswiadczenie o stanle majqtkowym dotyczy majgtku w kraju i za granicg.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ Informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SC A

Ja, nize] podpisany(a), Mafgorzata Kanecka; Kotuta,
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.11.1983r. w Dusznikach Zdroju
Dom Pomocy Spotecznej w Podzamku, gi. specjalista DTO,
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu s\q z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad
matzehskiei wspolnosci maiatkowei lub stanowigce moj majqtek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 50 407,96 zt- wspotwtasnosc matzehska
-srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartokiowe: n/e dotyczy
na kwot^:

1. Dom o powierzchni: 160

, o wartosci: 500 tys. zf

tytut prawny: wspotwtasnosc matzehska

2. Mieszkanle o powierzchni: nie dotyczy m^ o wartosci:
tytuf prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

Z tego tytutu osiqgnqtem{Qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki: nie dotyczy
4.Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dziaika rolna -512
0 wartosci: 23 000,00zt

tytut prawny: wspotwfasnosc matzenska

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handiowych z udziatem powiatowych osob prawnych
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:
nie dotyczy

lub

udziaty te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi^gnqtem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handiowych - nalezy podac iiczb^ i emitenta udziatow: nie dotyczy
1 tego tytutu osiggnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handiowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi^gn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy
V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujgce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.ProwadzQ dziatalnosc gospodarczg (nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnoki): nie dotyczy
- osobikie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
Z.Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosd
(nalezy podac forrriQ prawng i przedmiot dziatalnoki): nie dotyczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

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

VII.

W spotkach handlowych (nazwa,siedziba spotki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

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

Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: 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 ze stosunku pracy 77 739,76 zt-stan na dzieh 31.12.2020r.;
Pefnienie obowiqzkow spoiecznych i obywatelskich -24157,20 zt; Zasiiek z ubezpieczenia spotecznego
'3887,74 zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoki powyzej 10 000 ztotych(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markQ, model i rok produkcji): samochod osobowy AUDI A6; 2007r.- matzehska wspolnosc
majqtkowa; motocyki Yamaha MT 07;2019r.' matzehska wspolnosc majqtkowa; motocyki Suzuki GSR 750;
2016r.- matzehska wspolnosc majqtkowa;samochod osobowy VW POLO GTI, 2007r. - matzehska wspolnosc
majqtkowa.

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartoki powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Bank PKO BP - kredyt mieszkaniowy - 346 000 zt, kapitat pozostaty do sptaty - 244 490,96 zt, zobowiqzanie matzehskie

Santander Consumer Bank - kredyt gotowkowy - catkowity koszt 36 865,55 zt- pozostato do sptaty
23148,25 zt - zobowiqzanie matzehskie.

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: ul. Tadeusza Kosciuszki 64 a, 57-350 Kudowa Zdroj

Miejsce potozenia nieruchomoki wymienionych w punkcie II cz^ki A (adres):
1. ul. Tadeusza Kosciuszki 64 a,57-350 Kudowa Zdroj.
2
3

4. ul. Tadeusza Kosciuszki 64 a, 57-350 Kudowa Zdroj.

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

Kudowa Zdroj, 23.04.2021r.
(miejscowosc, data)

