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Za}e)cznik nr 1 do

ROZPORZADZENIA PREZESA RADY M1NISTR6W
z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okreilenia wzor6w formularzy oSwiadczen
majqtkowych radnego powiatu, cztonka zarz^du powiatu,

sekrctarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
(  yOrganizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaj^cej i cztonka organu
"2/\ /zarz^dzaj^ccgo powiatowq osob^ prawnq oraz osoby wydajgcej
y  dccyzje administracyjne w imieniu starosty

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu

Lqdek - Zdroj, dnia 20 kwletnia 2021 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba sktadajqca oswiadczenie obowl^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
1 zupetnego wypetnlenia kazdej z rubryk.

Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
naiezy wplsac ..nie dotvczv".

Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowieizana jest okresiic przynaieznosc
poszczegoinych sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zah do majcitku
odr^bnego i maj^tku obj^tego matzehskq wspolnosci^ maj^tkowq.

Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) Borysiaw Jan Zatoka

{Imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 9 czerwca 1976r. w Bystrzycy Ktodzkiej

Radny Powiatu Ktodzklego

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami 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 wchodz^ce w

sktad matzehskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:



Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie poiskiej: 20 tys zi

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot^: 20 tys zt.

1. Dom 0 powierzchni: ...nie dotyczy m^, o wartosci nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 74 m^, o wartosci: ....130 tys. zt

tytut prawny: wtasnosc, uzytkowanle wieczyste gruntu

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnla: ....nie dotyczy.

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(ftam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko^ci:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dzialka grunt. O pow. 218m2 wraz z budynkiem o pow. 60m2

0 wartosci: 55 tys. zt

tytut prawny: wtasnosc budynku, uzytkowanie wieczyste gruntu

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ 1 emitenta udziaibw:

nie dotyczy



udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^tem(ftam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy..

2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? 1 emitenta

udziatow: .... nie dotyczy

Z tego tytuJu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

V.

Nabytem (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)

od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich

zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropoiitalnego nast^puj^ce mienie, ktore

podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

nie dotyczy



VI.

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

jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza - wiod^ca dzialalnosc PKD 5520

- osobiscie - pod nazw^ Boryslaw Zatoka Spacerowa 7

- wspolnle z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

przychod: 39 960,54 zt dochod: 17 518,83 zt

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

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

osobiscie Prezes Fundacji Spacerowa7 - organizacja nie dziataj^ca dia

zysku

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

Wspblkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): nie dotyczy.

-jestem czionkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^tem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.
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Vill.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

z tytutu zatrudnienia: 10 792,00 zt

z tytutu petnienia funkcji Radnego Powlatu: 15 836,43 z\

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac mark^, model 1 rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci):

Kredyt hipoteczny udzielony przez Raiffasen Polbank w wys 72.473,83 CHF, obecnie Raiffaisen

Bank International

- saldo na dzien 28 maja 2020 - 57 728,56

Kredyt gotowkowy w PLN udzielony przez Raiffaisen Polbank 15 tys zt

- saldo na dzieri 28 maja 2020r. -14 414,35zt

Kredyt na zakup nieruchomosci /wraz z pozyczk^ na eel dowolny/ udzielony przez Getin Noble

Bank S.A. w wys. 84.809,80 zt

- saldo na dzlen 28 maja 2020r. - 63 980,59zt
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CZĘŚĆ 8 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 57-540 Lądek -Zdrój ul. 

Spacerowa?/1 .................................................................... . 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie li części A (adres): 

1. . ..... nie dotyczy ............................................................................................................ . 

2. . ...... 57-540 Ladek -Zdrój ul. Spacerowa?/1 ................................................................. . 

3. . ....... nie dotyczy ............................................................................................................. . 

4. . ....... 57-540 Ladek-Zdrój ul. Spacerowa? ............................................................. . 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

Lądek -Zdrój 20 kwietnia 2021 r. .�.�.�.'.� ..... �.� �

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony


