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Zaf^cznik nr 1 do

ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okreSlcnia wzor6w formularzy oiwiadczeri
majqtkowych radnego powiatu, czlonka zarz^du powiatu,

sekretarza powiatu, skarbnlka powiatu, kierownika jednostki
organizacyjncj powiatu, osoby zarzqdzaji^cej i czlonka organu
zarz^dzaj^cego powiatowq osob^ prawn^ oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu starosty

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu

Nowa Ruda

(miejscowosc)
dnia 1.03.2021 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

1 zupefnego wypetnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ..nie dotvczv".
Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana Jest okresiic przynaleznosc
poszczegoinych sktadnlkow majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do maj^tku
odr^bnego i majqtku obj^tego malzehsk^ wspoinosci^ maje^tkow^.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci 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.

2.

3.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), Jarosfaw Bartiomiej Przybyt.

{imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31.01.1975 w Nowej Rudzie

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie

(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 matzenskiej wspolno^ci majqtkowej lub stanowi^ce m6j maj^tek odr^bny:



Zasoby pieni^zne:

- §rodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000 zt

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie oboej: nie dotvczv

- papiery warto^ciowe: nie dotvczv

11.

1. Dom 0 powierzchni: nie dotvczv

2. Mieszkanie o powierzchni: 58 m^, o warto§ci: 170 000 z\

tytut prawny: mafeehska wsp6lno§6 maj^tkowa

Mieszkanie o pow. 71 o warto§ci 240 000 z\

Tytut prawny: matzehska wspblnota majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne: nie dotvczv

rodzaj gospodarstwa: nie dotvczv

Z tego tytulu osi^gnqtem w roku ubiegtym przychod i dochbd w wysoko§ci: nie dotvczv

4. Inne nieruchomo§ci:

powierzchnia: garaz 15m2

0 warto^ci: 5000

tytut prawny: matzenska wspolnosc maj^tkowa

Dziatka rolna 0,12 ha o wartoSci 15000 z\ wtasnosc

tytut prawny: wiasnosc

III.

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udziatem powiatowych os6b prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

nie dotvczv

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w sp6tce: nie dotvczv

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegfym dochdd w wysokodd: nie dotvczv

Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

nie dotvczv

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

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem powiatowych osdb prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktdrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:
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nie dotvczv

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotvczv

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegtym dochbd w wvsoko^ci: nie dotvczv

Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych - nalezy podad liczb^ 1 emitenta akcji: nje

dotvczv

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegtym doctidd w wysoko^ci: nie dotvczv

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaie±nego do jego maj^tku

odr^bnego) od Skarbu Pabstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwi^zkbw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce

mienie. ktbre podiegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i dat§ nabycia, od

kogo: nie dotvczv

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podad form? prawnq i przedmiot dziatainodci): .nje

dotvczv.

-osobidcie: nie dotvczv.

- wspdinie z innymi osobami: nie dotvczv

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegtym przyctidd i doctidd w wysokodci: nie dotvczv

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dziatalnodci (nale±y podad form? prawn^ i przedmiot dziatalnodci): nie dotvczv

- osobidcie: nie dotvczv

- wspdinie z innymi osobami :nie dotvczv

Z tego tytutu osi^gn^tem w roku ubiegtym doctidd w wysokodci: nie dotvczv

VII.

W spdtkacfi handlowycti (nazwa, siedziba spdtki): nie dotvczv

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotvczv

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

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

Z tego tytutu osiqgn^tem w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotvczv

VIII.
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Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podanietn kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

Umowa 0 prac^: 100864,70zi,

Umowa 0 dzie^o: 1120 zl

Dieta radnego: 20151,06 z\

Wynajem mieszkania: 10200 zl

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): VW Touareg 2007 r

X.

Zobowi^zanla pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gnl^te kredyty 1 pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

Pozyczka hipoteczna PKO BP na zakup mieszkania w wys. 100 OOOzt

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie: Nowa Ruda 57-402 ul. Kasztanowa 9

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

1. nie dotvczv

2. Os. XXX lecia 7/6/3 57-402 Nowa Ruda, Os XXX lecia 6/2/8 57-402 Nowa Ruda

3. nie dotvczv

4. Ul. Garazowa 54, 57 402 Nowa Ruda, dzialka: ul Wgglowa Wola nr dziaiki 26/1, 57-402 Nowa

Ruda

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

f  h...
(miejscowosc, data)
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