
O^WIADCZENIE MAJATKOWE
cztonka zarzqdu powiatu, sokrotarza powiatii. skarbnikn nnu,i-.t.., irinrn..,n.i,. r-^nnrW] orGJniucyjncj
powiatu, osoby zarzqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqcogo powiatowq osobq prawnq oraz osoby

wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty^

Watbrzych, dnia 21 kwietnia 2021 r.

■  /; • (miejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeh poszczegolne rubryki nie znajduJa w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sWadaJqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosd poszczegolnych skfadnikdw

maJatkowych, dochodow i zobowiqzari do maJatku odr^bnego i maJatku obj^tego malzeriska wspolnoscia
maJatkowa-

4. Oswiadczenie maJatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica-
5. Oswiadczenie maJatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cza^ci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czQsci B zai informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadaJacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^^C A

Ja, nizej podpisany(a), Piotr, Andrzej Wojtkowski,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urod2ony(a) 4 grudnia 1980 roku w Watbrzychu, zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Kiodzku,
ul. Stefana 0krz6i 1, 57-300 Ktodzki na stanowisku G6ologa Powiatowego w wymiarz6 3/4 Gtatu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (t.j.Dz.U.2019.2399) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (t.j.Dz.U.2020.920), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj
majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne: nie dotyczy
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartokiowe::

na kwotQ: •

II.

1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m^ o wartosci: tytut prawny; 777777777777777777^7
2. Mieszkanie o powierzchni: 45,60 m^ o wartosci: 155.000,00 zt tytut prawny: wspotwtasnoic z osobq trzeciq
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
o wartoki: —-

rodzaj zabudowy:
tytut prawny: 7777777
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci::



4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy

powierzchnia:

0 wartoki:

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spolkach handiowych - nalezy podac iiczb^ i emitenta udziatow: nie dotyczy

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

Z tego tytutu osi^gnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci;

IV.

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

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

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

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorlalnego, ich
zwiqzkow, 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 dziatalno^c gospodarcz^^ (nalezy podac form^ prawny I przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki:
2. Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem taklej dziatalnoki

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnoki): nie dotyczy

- osobikie ^

- wspolnie z innymi osobami

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



VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): •

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci:
2. W spotdzielniacli: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy)::

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):;

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci:

3. W fundacjacti prowadzqcycti dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ̂

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci:

VIII.

Inne doctiody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanycti z kazdego tytutu:

1. Doctiod osiqgniQty z tytutu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Ktodzku,
w kwocie - 53.680,92 zt,

2. Dochod osiqgniQty z tytutu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Watbrzyctiu,
w kwocie -17.826,70 zt,

3. Doctiod osiqgniQty z tytutu umowy zlecenia w „Uzdrowisku Szczawno-Jedlina" S.A.,
w kwocie - 17 073,17 zt,

4. Doctiod osiqgni^ty z tytutu umowy o dzieto, zawartej z Panem Krzysztofem Grzegorczykiem
w kwocie - 17815,00 zt.

IX.

Sktadniki mienia ructiomego o wartosci powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mectianicznycti
nalezy podac mark^, model i rok produkcji):
Toyota Yaris rok produkcji 2008



X.

Zobowiqzania pieniQzne o wartoki powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1. Ztotowy mieszkaniowy kredyt hipoteczny (nie konsumpcyjny), udzielony wobec:
 i Piotra Wojtkowskiego, w zwiqzku ze sfinansowaniem zakupu lokalu mieszkaniowego

potozonego w miejscowosci  oraz sfinansowanie kosztow kredytu.
Kredyt udzielony zostat przez Bank Pekao S.A.

Wysokosc zobowiqzania pieni^znego, ktore zostalo do uregulowania na dzleri 31.12.2020 r.
wynosi - 85.322,39 zf

2. Pozyczka gotowkowa, udzlelona wobec:

Piotra Wojtkowskiego na potrzeby sptaty innych zobowiqzah finansowych oraz remont mieszkania.
Pozyczka udzielona zostafa przez PKO Bank Polski S.A.
Wysokosc zobowiqzania pienlQznego, ktore zostato do uregulowania na dzlen 31.12.2020 r.
wynosi - 47.755,23 zt - zobowiqzanie odr^bne

3. Pozyczka gotowkowa, udzielona wobec:

Piotra Wojtkowskiego na potrzeby remontu mieszkania:
Pozyczka udzielona zostata przez Wspolny Fundusz Mieszkaniowy Starostwa Powiatowego w Watbrzychu.
Wysokosc zobowiqzania pieniQznego, ktore zostalo do uregulowania na dzieri 31.12.2020 r.
wynosi -14.450,00 zt - zobowiqzanie odr^bne

B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^ki A (adres):
1. nie dotyczy
2.
3. nie dotyczy
4. nie dotyczy

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

Watbrzych, dnia 21 kwietnia 2021 roku ..^QJllkousfc^
(miejscowoSe, data) / "p"

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




