
I  Wedlug stanu na dzien 29.04.2022r.

'  OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
cztonka zarz^du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika povviatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarz^dzaj^cego powiatow^ osobq
prawn^ oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

Klodzko, dnia 29.04.2022.r.

Uwaga:
1. Osoba skJadajsjca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie

dotvczy" .

3. Osoba skladajgca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maj^tkowych, dochodow 1 zobowiqzan do maji}tku odr^bnego i majsjtku obj^tego maizenskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w krajii i za granicq.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rOwniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsce poiozenia nieruchomosci.

CZI^SC A
Ja, nizej podpisany(a), MALGORZATA, ANIELA LABURDA FILAR

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.01.1972 w KLODZKO

POWIATOWY URZ^D PRACY W KLODZKO

KIEROWNIK DZIALU USLUG RYNKU PRACY

(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 2019 r. poz. 2399 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz^dzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodz^ce w sktad malzenskiei wspdinosci maiatkowei lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny;
I.

Zasoby pieni?zne:
srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

7 TYS. ZL - WSPOLNOTA MALZENSKA.

srodki pieni?ine zgromadzone w walucie obcej:

NIE DOTYCZY

papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

na kwot?: NIE DOTYCZY.

II.

1. Dom o powierzchni; NIE DOTYCZY m^ o wartosci: NIE DOTYCZY tytul prawny: NIE DOTYCZY

Mieszkanie o powierzchni: 66,75m^, o wartosci: 210 TYS.ZL tytul prawny: MIESZKANIE

WLASNOSCIOWE, WSPOLNOTA MALZENSKA.

2. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , powierzchnia: NIE DOTYCZY

0 wartosci: NIE DOTYCZY

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: NIE DOTYCZY..
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3. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: NIE DOTYCZY.

o warto^ci: NIE DOTYCZY.

tytulprawny: NIE DOTYCZY

III.

Posiadam udzialy w spdlkach handlowych - nalezy podad liczb^ i emitenta udzialow:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce; NIE DOTYCZY.,

Z tego tytulu osi^gn^lemC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: NIE DOTYCZY.

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowi^ pakiet wifkszy niz 10% akcji w spolce: NIE DOTYCZY.

Z tego tytuht osi^gn4tem(9}am) w roku ubieglym dochod w wysoko^ci: NIE DOTYCZY.

V.

Naby}em(am) (nabyl mdj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu
Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby
prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

NIE DOTYCZY.

osobiscie NIE DOTYCZY

wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym przychdd i dochod w wysokosci:

NIE DOTYCZY

2. Zarz^dzam dzialalnoscia gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

podac form? prawng i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

osobiscie NIE DOTYCZY.,
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-  wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osi^gn4lem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ... NIE DOTYCZY.
VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): NIE DOTYCZY

-  jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY

-  jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

-  jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); NIE DOTYCZY.

Z tego tytutu osi4gn^}em(?iam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.... NIE DOTYCZY.

2. W spoldzielniach: 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 dochdd w wysokosci: 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 w wysokoki: NIE DOTYCZY..

VIII.

tnne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia tub innej dziatalnosci zarobkowej tub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:

UMOWA O PRACl^ POWIATOWY URZ^D PRACY KLODZKO - 65.719,19 ZL.

UMOWA ZLECENIE FUNDACJA „RAZEM MOZEMY WII^CEJ" - 4.000 ZL.
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powytej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac
mark?, mode! i rok produkcji):

SAMOCHOD OSOBOWY - MARKI HYUNDAI 1X35 ROK PRODUKCJI 2010- JEST TO MAJ^TEK

OBJ^TY MALZENSK4 WSP6LN0T>\ MAJ^TKOW^.

X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

KREDYT HIPOTECZNY NA MIESZKANIE - ZAKUP WOBEC BANKU PKO BP- KWOTA PRZYZNANA

KREDYTU 24.780.00 CHF, KWOTA POZOSTALA DO SPLATY KAPITALU 12. 183 ZL JEST TO

MAJ^TEK OBJ^TY MALZENSK^ WSPOLNOT^ MAJ^TKOW^.

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie;

Miejsce polozenia nieruchomo^ci wymienionych w punkcie II cz?5ci A (adres):

1  NIE DOTYCZY

2. 

3  NIE DOTYCZY

4  NIE DOTYCZY

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

.KLODZKO 29.04.2022r

(miejscowosc, data) (podpis)

' Niewta^ciwe skreslic.
^ 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
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