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O^WIADCZENIE MAJ/VTKOWE
cztanica zarzqdu powiatu, ackrctarza powiatu, skarbniica powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, oroby lariqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqccgo powiatowq osobq prawnq oraz osoby
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~SKWrwydajqccj dccyzjo administracyjnG w imioniu starosty*
S Jh. j . j '

^  / 1 'I/ - JD-- Ktodzko, dnia 21.04.2021 r.'M ' ■ -.U/i ! (miejscowo^)

Uwaga: ■"

^  z'^ubJjk" oSwiadczenie obowii|zaMjest do zgodnego z prawdij, starannego i zupelnego wypeJnienia
^  rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ::nie
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

maj^tkowr majqtku odrfbnego i majqtku obj^tego maJzeriskq wspolnosciq
4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawaile sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisana, Patrycja Agnieszka Mikolajczyk (Patynko),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11.12.1978r. w Bytrzycy Kiodzkiej
Dom Pomocy Spoiecznej w Bystrzcy Ktodzkiej, 57-500 Bystrzyca Klodzka, ul.Goma 23, dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pehii^ce fimkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawv 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 skiad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj
maj^tek odrfbny:

I.
Zasoby pieni^aie:
— srodki pieni^me zgromadzone w walucie polskiej: 28780,34, malzenska wspolnosc maj^tkowa
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 20 Euro, malzenska wspolnosc maj^tkowa
— papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot?:
II.
1. Dom o powierzchni: 400 m^, o wartosci: 400000,00 tytul prawny: wlasnosc, maj^tek odr^bny
2. Mieszkanie o powierzchni:nie dotyczy m^ o wartosci: tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: indywidualne , powierzchnia: l^cznie 14,76 ha, w tym dzialka o powierzchni 6,96 ha z
zabudowaniami
o wartosci l^cznie: 566780,00
rodzaj zabudowy: dom murowany(pktl), budynek gospodarczy, garaz, stodola
tytul prawny: wlasnosc, maj^tek odr^bny
Z tego tytuhi osi^gn^lem(^lam) w roku biez^cym przychod i dochod w wysokosci: przychod 28710,00 dochod
28710,00

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: ....
tytul prawny:



III.

Posiadam udzialy w spoikach handlowych — nale^ podac liczb^ i emitenta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spoke: .nie dotyczy
Z tego tytuhi osi4gn^lem(?}am) w roku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoke: nie dotyczy
Z tego tytuhi osi^gn^lemC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:nie dotyczy

V.

Nabykm(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynalemego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^^ow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale^ podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz^ dzialalnok gospodarcz^^ (nale;^ podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnoki):nie dotyczy

- osobikie: nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami:nie dotyczy
Z tego tytuhi osi^gn^km(^lam) w roku ubieglym przychdd i dochod w wysokoki: nie dotyczy

2. Zarz^dzam dzialalnoki^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoki
(nale^ podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie:nie dotyczy
- wspolnie z irmymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytuhi osi4gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy

VII.

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nie dotyczy
Z tego tytuhi osi^gn^km(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: nie dotyczy

3. W flindacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):nie dotyczy-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuhi osi^gn^km(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi: 93303,79 z tytuhi zatrudnienia w Domu Pomocy Spolecznej w Bystrzycy
Klodzkiej

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
Dodge Caliber, rok produkcji 2007, wartosc: 30000,00 zl, maj^tek odr?bny
Ci^gnik rolniczy Ursus C360 rok producji 1982r., wartosc: 12500,00 zlotych, maj^tek odr?bny

X.

Zobowi^ania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i po^czki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie
dotyczy



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sWadaj^cej oswiadczenie

Miejsce poiozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czfsci A (adres):
1.
2. nie dotyczy
3.
4. nie dotyczy

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

Klodzko 21.04.2021
(miejscowosc, data) (pc^fis)'

Niewlasciwe skreslic.

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.




