ISTAROSTWO POWIATOWE W KLODZKU
BlUnO RADV POWIATU

Zat^cznik nr 1 do
ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie okre^lenia wzor6w formularzy o^wladczen
aj^tkowych radnego powiatu,czlonka zarz^du powiatu,

ekretarzH powiatu,skarbnika powiatu, kicrownika jednostki
organizacyjncj powiatu, osoby zarzs|dzaj:{ccj 1 czlonka organu
zarzqdzaji|ccgo powiatow^ osob^ prawnq oraz osoby wydaj^cej
dccyzjc administracyjne w imicniu starosty

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu
Bystrzyca Ktodzka.

dnia 28.04.2021,
(miejscowosc)

Uwaga:
Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
I zupelnego wypetnlenia kazdej z rubryk.

1.

2.
3.

Jezeli poszczegoine rubryki nie znajdu]^ w konkretnym przypadku zastosowania,
naiezy wpisac ..nie dotvczv".
Osoba sktadaj^ca oswiadczenie

obowi^zana

jest

okreslic

przynaleznosd

poszczegolnych sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zah do majqtku
odr^bnego i maj^tku obj^tego matzehsk^ wspolnoscl^ majqtkowq.
4.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
5.
W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
6.
niejawne dotyczc^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a),
Robert Duma

(imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11.11.1971 r. w Bolestawcu

.Radny Powiatu Klodzkiego
(miejsce zatrudnienla, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzle 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:
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I.

Zasoby pieni^zne:

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

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

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot§:nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 160

o wartosci 300.000 zt

tytut prawny: matzehska wspolnosc majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m^, o wartosciinie dotyczy
tytut prawny:nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunt kl.lV.V., powierzchnia: 1,70 ha.

o wartosci: 20.000 zt

rodzaj zabudowy: t^ki , grunty erne

tytut prawny: matzehska wspolnosc majqtkowa
Z tego tytutu osi^gnqtem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko§ci: .2952,11 zt.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

0 wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

1.

Posiadam udziaiy w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow;
nie dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatbw w sp6tce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2.

Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta
udziatow: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysoko§ci: nie dotyczy

IV.

1.

Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub

przedsi?biorc6w, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6tce:nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) 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(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

4

Nabytem(am)

(nabyt

m6j

matzonek,

z

wy^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej
panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby

prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze
przetargu

-

nalezy

podac

opis

mienia

1

dat§

nabycia,

od

kogo:

nie

dotyczy

VI.

1.

Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ 1 przedmiot dzlatalnosci);

nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2.

Zarz^dzam dziatalno§ci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

Vli.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

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

-jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):niedotyczy

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): nie dotyczy
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Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym
dochod w wysokosci: nie dotyczy .

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^d,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
96.352,00 z\-ze stosunku pracy w BPMiG Bystrzyca Kl
20.771,16 zl- pelnienie obowi^zkow spdecznych i obywatelskich

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac rnark^, model i rok produkcji): samochod Renault Captur 2015 r.
(mateehska wspolnosc maj^tkowa)

X.

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

Kredyt na pornp^ ciepla, Santander - 40.405 zt

Spiacone 35 630,49 z\ - stan na 31.12.2020 z\
Kredyt na instalacj^ fotowoltaiczn^ PKO - 17.249 zt
Splacone 13.551 zl- stan na 31.12.2020 r
{malzertska wsp6lno§6 maj^tkowa)

CZ^SC B
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Adres

zamieszkania

osoby

sMadajqcej

oswiadczenle: Topoiice 1, 57-521 Gorzanow

Miejsce pobzenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz§§cl A (adres):
1. Topoiice 1, 57-521 Gorzanow

2.

nie dotyczy
3. Topoiice 1, 57-521 Gorzandw.

4.

Nie dotyczy

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

Bystrzyca Ktodzka 28.04.2021 r.
(miejscowosc, data)

(podpis)

