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I  OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE
0*^ cztonka zarzqdu powiatu, sckrotarza powiatu, skarbnika powiatu, kicrownika jcdnostki organizacyj'noj

powiatu, osoby zarzqdzajqcoj i cztonka organu zarzqdzajqcogo powiatowq osobq prawnq oraz osoby

wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imioniu starosty*

Ktodzko, dnia 10.03.2022 r.
(miejscowosc)

Uwaga;

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

2. Jezell poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matzenskq wspolnoscig
majqtkowq. *

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniqzne.

6. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sk{adajqcego«swiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Matgorzata Kanecka; Kotufa,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)16.I1.19S3f. w Dusznikach Zdroju,

Dom Pomocy Spotecznej w Nowej Rudzie, g/. administrator,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce 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 wchodzace w sktad matzehskiei wspolnosci maiatkowei lub stanowiqce moj

majqtek odrqbny:

I.

Zasoby pieniqzne:

-srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 54 904,83 zt - wspotwtasnosc matzehska

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej; nie posiadam

- papiery wartosciowe: nie posiadam

na kwotq:

II.

1. Dom 0 powierzchni: 160 m', o wartosci; 500 tys. z/tytut prawny: wspofwiasnosc matzehska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m^ o wartosci: tytuf prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

o wartoki:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:



Z tego tytutu osiqgnqlem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci; nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dziatka rolna - 512

o wartosci: 23 000,00 zt

tytui prawny: wspotwlasnosc matzenska

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow: nie posiadam

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

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

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie posiadam

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

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

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, 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 dziatalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie prowadzq

- osobiscie ̂

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzgdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie zarzqdzam

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami



Z tego tytutu osiqgnqtem(^tiim) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

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

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu oslqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzlatainosc gospodarczq: nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu oslqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody oslggane z tytutu zatrudnlenia lub Innej dzlatalnokl zarobkowej lub zaj^c, z podanlem
kwot uzysklwanych z kazdego tytutu: Dochod ze stosunku pracy 80 871,99 zt - stan na dzieh 31.12.2021r.;
Petnienie obowiqzkow spotecznych i obywateiskich - 26 572.94 zt; dieta czfonka komisji wyborczej -
150,00zl; Wynagrodzenie chorobowe - 2 002,96 zt

IX.

Sktadnlkl mienia ruchomego o wartokl powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanlcznych
nalezy podac mark^, model I rok produkcjl): samochod osobowy BMW 525; 1992r. - matzehska wspoinosc
majqtkowa; samochod osobowy VW MULTIVAN; 1998r.- matzehska wspoinosc majqtkowa; samochod



osobowy SUZUKI SWIFT 4X4; 2009r.- malzenska wspolnosc majqtkowa; motocyki Yamaha MT 07; 2019r.-

matzehska wspolnosc majqtkowa; motocyki Suzuki GSR 750; 2016r.- malzenska wspolnosc majqtkowa;

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): Bank

Bank PKO BP - kredyt mieszkaniowy - 346 000 zl, kapital pozostaty do sptaty - 226 268,72 zt, odsetki

pozostafe do sptaty -19 792,59zl - zobowiqzanie malzehskie

Santander Consumer Bank - kredyt gotowkowy - calkowity koszt 36 865,55 zf - pozostalo do sptaty

10 831,69 zt - zobowiqzanie malzehskie.



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie:

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

1.

2.

3.

4.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

Kudowa Zdroj, 10.03.2022r.
(miejscowosc, data)

^ Niewtasciwe skreslic.

^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzQcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




