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O^WIADCZENIE MAJATKOWE
cztonka zarzqdu powiatUi sokrotorzo powiotu; skorbniko powiotu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqcogo powiatowq osobq prawnq oraz osoby

;fAnf iwydajqcoj docyzjo administracyjno w imioniu starostv*
s l-: Iv .i : : . '
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cinia 13-04- NowaRuda, dnia 12.04.202Ir.U" tUL > (miejscowoid)

Uwaga: jNjr
1. Osoba sktadajqca o^wiadczenie obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresli£ przynaleznoic poszczegolnych sktadnikdw

majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzehskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nize] podpisany(a), Krzysztof Andrzej Szymaf\s\(\ ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....03.08.1968r w Poznaniu

. Branzowa Szkola I Stopnia Specjalna Nr 3 w Klodzku - dyrektor.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzlatalnosci
gospodarczej przez osoby petnlqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
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 matzenskiej wspoinosci majqtkowej lub stanowiqce moj
majqtek odr^bny;

I.

Zasoby pieniqzne:

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 31 OOO.OOzl malzenska wspolnosc majqtkowa

■ srodki pieniqzne zgromadzone w waiucie obcej: nie dotyczy..

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwotq: nie dotyczy..

1. Dom 0 powierzchni:

75 m , 0 wartOSCi: oklSO 000,00zl(na dzialce opowierzchni 0,086ha) tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
b) 117 tT\ ,0 WartOSCi: ok220 000,00zl(w hudowie, stan surowy) tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni:

a) 24,88 0 wartosci:o/t.50 ooo.oozl tytuf prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa



b) 29,49 m^ 0 wartoki:ofc/S5 ooo.oozi tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
c) 19,00 o wartki:ot./2j ooo,oozi tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
d) 31,53 m ,(wraz zprzynaleznqpiwnicq 6,45m^ i dwiema komorkamil 2,30 m^'O \^CZr\e\ VJafX0Sd:l/2 z ok.110 000,00zi prawny:

malzenska wspolnosc majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzctinia: nie dotyczy
0 wartoki: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgngtem(Qtann) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki:.. nie dotyczy

4. Inne nieructiomosci:

ajpowierzchnia: 15 arow „LIV"(na dziatce budowanyjest dom-pkt III b)
o wartoki: 28 OOO.OOzl
tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa
bjpowierzctinia: ..dzialka niezabudowana opow.0,0973 ha
0 wartoki: 32 OOO.OOzl

tytut prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa

III.

Posiadam udziaty w spotkach tiandlowycti - nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow:
nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy..

IV,

Posiadam akcje w spotkach handiowych - nalezy podac iiczbQ i emitenta akcji:

nie dotyczy....

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy..

1 tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy..

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaieznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich
zwi^zkow, komunainej osoby prawnej iub zwiqzku metropoiitainego nastQpujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form^ prawny i przedmiot dziatalnoki):
nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytutu osiggnqtemj^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:... nie dotyczy..
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2. Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoki
(nalezy podad form^ prawnq i przedmiot dziatalno^ci): nie dotyczy

- osobi^cie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtenn(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy..

VII.

1. 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..

1 tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochiod w wysokosci: nie dotyczy..
2. W spotdzieiniach: 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^gnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: nie dotyczy..

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:

nie dotyczy

-Jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy

-Jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-Jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.... nie dotyczy..

Vlll.lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zajQC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Branzowa Szkola I Stopnia Specjalna Nr 3 w Klodzku -umowa o pracf -103 180,63 zl(doch6d)
Umowy zlecenia-l 7 222,40zl(doch6d)
*wsp6lneprzychody z tytulu wynajmu nieruchomosci -18 950,00zl

IX.

[y



Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac markQ, model i rok produkcji):
Samochodosobowy Fiat Tipo z 20I7r.-maizenska wspolnosc

Samochdd osobowy Fiat Bravo z 2013r.-tnalzenska'wspdlnosc
Samochod osobowy Nissan QASHQAIz 20]Sr.-maizeiiska wspolnosc majqtkowa Q. ...?^ «

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnlQte kredyty 1 pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Pozyczka- z ZFSSJednostek organizacyjnych Powiatu Kiodzkiego prowadzqcym wspolnq dziaialnosc- na cele
mieszkaniowe- w wysokosci 25 000,00zl(spiata w 48 ratach, od listopada 2017r. w wysokosci 531,00zl).
Pozostalo do splaty 5 310,00zi .-odr^bne zobowiqzanie.

Pozyczka -z KZP - na cele mieszkaniowe-w wysokosci 15 000,00zl(splata w 25 ratach, odsierpnia 2019r.
w wysokosci 600,OOzl).Pozostalo do splaty 7 200,00zl.-odr^bne zobowiqzanie.

CZ^^C B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomoki wymienionych w punkcie II cz^ki A (adres):
1. 

2. 

3. nie dotyczy

4. 

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

Nowa Ruda, 12.04.2021r.

(miejscowosi, data) li /podpis)

^ Niewtakiwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie

1 zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




