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wg stanu na dzieri 31.12.2021r

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

czionka zarz^du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika iednostki
organizacvinci

powiatu, osoby zarz^dzaj^cej i czionka organu zarz^dzaj^cego powiatow^ osob^ prawn^ oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Kiodzko, dnia 21.04.2022 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia
kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okre^ic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowi^zan do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego malzenskq wspolnosciq
majqtkow^.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtkn w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytebiosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia niernchomosci.

CZ^SCA

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

urodzony(a) 11.01.1971 w Klodzku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kiodzku, ul. Kosciuszki 2, Dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sIq 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
5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad maizenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj
maj^tek odr^bny:

I.

Zasoby pienlQzne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 19 980,61 zl. na dzien 31.12.2021r. Malzenska wspolnosc

maj^tkowa.
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej; nie dotyczy



■ papieiy wartosciowe: nie dotyczy..

na kwotQ:

11.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o warto&i: tytid prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni; 49,10 m^, o wartosci: 175 0G0,00zl tytul prawny: Malzenska wspoiwlasnosc

maj^tkowa

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
0 warto^i:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Z tego tytuiu osi^nqieni{Qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko^:

4. Inne nieruchomosci: Dzialka budowlana

powierzchnia: 3143
0 wartosci: ok. 75 000,00 zl. brutto zostala nabyta w 2003 r. od Gminy Wiejskiej Kiodzko.
tytul prawny: Malzenska wspolwlasnosc maj^tkowa.

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytuiu osi^gn^lemColam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytuiu osi4gn^lem(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majq^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du teiytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w diodze przetai'gu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:Nienichomosc podana w pkt. II
ppkt 4. Dzialka budowlana zostala nabyta w wyniku przetaigu w 2003 roku od Gminy Wiejskiej Kiodzko.



VI.

1. ProwadzQ dzialalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac formQ prawn^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobi^ie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osi^n^iemC^am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarz^dzam dziaialnosciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej dziaialnosci
(nalezy podac form^ prawn^ 1 przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^nq}em(Qiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIL

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 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 tytulu osi4gn^lem(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 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 tytulu osi^n^em(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuiu osi^n^]:em(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi^ane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: Dom Pomocy Spolecznej w Nowej Rudzie - 2 012,80 zl, brutto, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Klodzku -114 923,07 zl brutto. Maizenska wspolnosc majqtkowa.

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto^ powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): KIA CEE'D 1,4 2011 rok. - ok. 18 000,00 zl. brutto. Maizenska
wspolnosc maj^tkowa.

X.

Zobowi^zania 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): Kredyt
hlpoteczny - mieszkaniowy -140000,00 zl , stan na 31.12.2021r. - pozostalo 69 575,86 zl. Umowa o kredyt
mieszkaniowy pomi^dzy BZ WBK SA ( obecnie SANTANDER ) a Bogumil Zwardon  z
dnia 19.09.2012r.Maizenska wspolnosc maj^tkowa.
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CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skiadaj^cej oswiadczenie:

Miejsce pcrfozenia nienichomosci wymienionych w punkde II czqscI A (adres):
1. nie dotyczy

2

3. nie dotyczy
4. Powyzsze oswiadczenie skladam

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

(miejscowosc, data)

' Niewia^iwe skreslic.

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

^  Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.




