
Wedlug stanu na dzien 31.12.2021r

Im '
ifjh 101) ^ OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

cztonka zarzqdu powiatu, sckrctarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarz^dzaj^cego powiatowi| 05>ob4 piawut; uiaz u&uby

wydajqcej dccyzjc administracyjnc w imicniu starost^ '

NowaRuda , . 15.04.2022r
dnia r.

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sWadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypeinienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nale^ wpisac "nie

dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maizensk^ wspolnosci^
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce

adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
ROBERT ZYNKOWSKI

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

19MAJA 1972ROKU NOWEJ RUDZIE
urodzony(a) w

LICEUM 0G6LN0KSZTALC.4CE M

DYFgEKTQRSZKOL^^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia czerwca
1998 r. 0 samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodz^ce w sktad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowiqce moj maj^tek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne: 4637,14 ZLOTYCH-MALZENSKAWSPOLNOSC
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: ..7.60.3.SW.9.

- papiery wartosciowe: ...NIE DOTYCZY

na kwot?:.

II.

1. Dom o powierzchni; ..M.?.9Xy.CZY q wartosci: tytui prawny: ; ; v a
280 000 zl WLASNOSC MALZENSKA

2. Mieszkanie o powierzchni: .....5.0^5.... mX o wartosci: tytul prawny: -■wSPOENOS-e-MAJATKOWA
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .NIE DOTYCZY powierzchnia:



0 wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osiqgn^lemC^iam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
.  . DZIALKABUDOWLANA-O,1105ha + DOMWSTANIESUROWYM

powierzchnia:

0 wartosci: 3^^ qqq ztotych

tytui prawny: .... MA^

ivTTC

Posiadam udzialy w spoikach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta udzialow: .V.

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w spoke:

Z tego tytuhi osiqgn^km(?tem) w roku ubiegiym dochod w wysokoki:

IV

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoke: —

Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokoki:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od
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.DOTVCZY

VI.
TvITH? '7\/

1. Prowadz^ dzialalnok gospodarcz^^ (nale^ podac form? prawny i przedmiot dzialalnoki):

- osobiscie



- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn4iem(^tam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gnqlem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn4lem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: ME.P.Q.TYC.ZY

■jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn^lem(^lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: .....NJE.QQXY.CZ.Y.

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):



■ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^iem(?iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaMego tytulu:
DOCHOD Z ZATRUDNIENIA - 117 336,85 ZLOTYCH

DOCHOD Z DZIALALOSCI WYKONYWANEJ OSOBISCIE (EGZAMINATOR OKE,

. SgDZjA PILI^RSKy - .1.0 5.8.3.,.90.ZL.OT.E.

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
SAMOCHOD OSOBOWY MARKI AUDI A4 B7 ROK PRODUKCJI 2006 - WARTOSC OK. 15 000 ZLOTYCH

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki 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 skladaj^cej oswiadczenie: 

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

1.

2.

3.

4.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

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

NOWA RUDA 15.04.2022 ROK

(miejscowosc, data) ^ (podpis)

' Niewlasciwe skresiic.

^ Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.




