
lii^
OSWIADCZENIE MAJ/VTKOWE

cztonka zarzqdu powiatu, sekretaraa powiatu^ skarbnika powiatu^ kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzi^dzajqooj 1 cztonka organu zarzqdzajqcogo powlatowq

osobat prawnc[ oraz osoby wydajqcoj deoyzjo administraoyjne w imieniu starosty*

;  Stan na 31.12.2020 r.

2 9 -Gk' 2021 Ktodzko, dnia 28.04.2021 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadaj^ca o^wiadczenie^bowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego 1 zupetnego

wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad

"nie dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ica odwiadczenle obowi^zana jest okredlid przynaleznodd poszczegdinych
sktadnikdw maj^tkowych, dochoddw i zobowi^zan do maj£itku odr^bnego 1 maj£itku obj^tego
malzenskq wspdlnodci^ maj^tkow^.

4. Odwiadczenle maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^i.
5. Odwiadczenie maj^tkowe obejmuje rdwniez wierzytelnodci pieni^zne.
6. W cz^dcl A odwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^dci B zad informacje niejawne

dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^icego odwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomodci.

CZ^86 A

Ja, nizej podpisany(a), Monika Anna Slak (nazwisko rodowe Panto!),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14 llpca 1973 r. w Ktodzku

dyrektor - Centrum Administracyjne Placdwek Opiekudczo-Wychowawczych w Ktodzku,
57-300 Klodzko, ul. Korczaka 1

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby petni^ce 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 wchodz^ce w sktad matzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub
stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne;
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: 49.363,83 zt matzertska wspdlno§6 maj^tkowa
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto§ciowe: nie dotyczy na kwot?: nie dotyczy
li.

1. Dom 0 powierzchni: 200 (+ 45 garaz w kubaturze budynku), o wartosci: 500.000 zl (w
budowie)

tytut prawny; matzedska wspdinodd maj^tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: 99.6 m^z piwnica[ 2 o wartosci: 250.000 zl

tytut prawny: matzedska wspdino86 maj^^tkowa
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:. nie dotyczy
0 wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn?^tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko^ci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 1670m^
0 wartosci: 81.000 zl

tytut prawny: matzedska wsp6lno$6 majs^tkowa



Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbf i emitenta udziatow; nie dotyczy
udziafy te stanowisi pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu oslgign^tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^ci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrf bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwi^zkbw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: od gminy miejskiej
Ktodzko - dziatka 1670m^ cena nabycia 80.811 zt z vat, data nabycia: 19.12.2012 r. matzehska
wspolnosc maj^tkowa

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcz^2 (nalezy poda6 form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie
dotyczy

- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osi^nqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form? prawnsi i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
-wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):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(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy

2. W spotdzielniach: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^: 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^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
dochdd brutto z tytutu zatrudnienia w Centrum Administracyjnym Placdwek Opiekuhczo-
Wychowawczej: 94.388,40 zt
dochdd brutto m?ia z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej: 36.457,11 zt
dieta radnego (m?za): 18.317,00zt, umowa zlecenie (m?za): 3.080,00 zt
wspdtwtasnoSd majsitkowa matzehska



IX.

Sktadniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy poda6 mark§, model i rok produkcji): Fiat Punto rocznik 2008 - wartoSe 11.500 zt, Citroen
Picasso rocznik 2010 - warto^£ 21.000 zl - matzeilska wsp6lnoS£ maMtkowa

X.

Zobowi^zania plenl^zne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci^gnl§te kredyty 1 pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiq,zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokoscl):

kredyt mieszkaniowy - 22.181,91 CHF - matzehska wsp6lno§6 maj^tkowa
zadtuzenie na 31.12.2020 r. w wysokoSci 4.838,34 CHF
Bank BPH, oprocentowanie na 31.12.2020 r. 2,06% zapadalnoSe kredytu 1.07.2024 r.

pozyczka - 25.000 zl - z Zespotu Placdwek Socjoterapeutycznych, oprocentowanie; 1%, zapadalnoS^
pozyczki; 03.2022, rata miesi^czna; 705,00 zt, na 31.12.2020 r. pozostato 15 rat - matzehska wspdInoSe
majcitkowa

zakupy na raty Credit Agricole Bank warto^d; 5.483,00 zt (30 rat), na 31.12.2020 r. pozostato 20 rat po
182,77 zt - matzehska wspdInoSd maj^tkowa

zakupy na raty Credit Agricole Bank warto^d; 2.666,00 zt (30 rat), na 31.12.2020 r. pozostato 20 rat po
88,87 zt - matzehska wsp6lnoS6 maj^tkowa

konto m^za;
debet na koncie firmowym limit • 60.000 zt saldo - 58.032,00 zt
debet na koncie osobistym limit - 20.000 zt saldo - 8.377,39 zt
karta kredytowa limit 10.000 zt saldo - 4.866,46 zt
karta kredytowa limit 4.000 zt saldo - 3.959,80 zt
kredyt gothwkowy - 46.000 zt, mBank RRSO 7,2%, zadtuienie na 31.12.2020 r. - 33.778,35 zt
rata 711,97 zt do sptacenia 56 rat matzehska wsp6lno§6 majcitkowa

B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie;

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz§sci A (adres):

1.

3. nie dotyczy

4.

Powyzsze o^adczenie sktadam swiadomy(a), Iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanle nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ktodzko, 28.04.2021 r.
(mlejscowo^d, data) (podpis)

^ NiewiaSciwe skreSlid.

^ Nie dotyczy dziatalnoScI wytwdrczej w rolnlctwie w zakresie produkcji ro&linnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spdidzieini mieszkaniowych.




