STAflOSTWO POWIATOWE \N KLODZKU
BlURO RAD"* POWlATtJ

2 5 -C3- 2021

VIADCZENIE MAJATKOWE

rbdnego powiatu za 2020 rok
Stara tomnica dnia

. . 2021 r.

(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skla^^^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupelnego wypetnienia kazde]z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
..nie dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowi^zah do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj?tego
matzehskq wspolnosci^ maj^tkow^.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a)Tadet7Sz ZIELINSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony{a)

13 lipca 1958 roku w Bystrzycy Khdzkiej

Urzqd Miasta i Gminy w Bystrzycy Klodzkiej- sekretarz gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu si^ z przepisami ustawy z dnia 05 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 stanowl^ce mo] majqtek odr^bny:
I. Zasoby pieni^zne:
- srodkl pieni^zne zgromadzone w walucie poiskiej:
57.990,45 zi.
malzehska wspolnosc maj'qtkowa
- srodkl pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: ,, nie dotvczv "
-paplery wartosclowe; ,,nie dotvczv" na kwot^:
nie dotvczv"

II.

1. Dom 0 powierzchni: 120 m2, , o wartosci; 300.000 zf.
tytut prawny: mafzenska wspolnosc majqtkowa
2.

Mieszkanie o powierzchni;

a/ 47,71 m^, o wartosci: 200.000 zi. wraz z udziafem 1/4 cz. w gruncie
tytut prawny: mafzenska wspolnosc majqtkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna

powierzchnia: 1,7100 ha .

o wartosci:. 80.000 zf.

rodzaj zabudowy: ..n/'e dotvczv
tytut prawny: mafzenska wspolnosc majqtkowa

Z tego tytutu osi^gn^tem (^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
Przychod- 4.502,67 zf. ,
Dochod = 1.618,25 zf. wtym
Dopfaty bezposrednie /UE/
1.618,25 zf.

4. Inne nieruchomosci: ,,nie dotvczv"

tytut prawny.- .. nie dotvczv"

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby- nalezy podac liczb^ i emitenta
udziatow:

...nie dotvczv./'".

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: ..n/e dotvczv"
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..nie dotvczv"

2. Posiadam udziaty w Innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta
udziatow:

.nie dotvczv"

Z tego tytutu osi^gn^tem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..nie dotvczv"

IV.

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

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dotyczv".

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: ..nie dotvczv".

Z tego tytutu osi^gn^temfelam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

...nie dotvczv"

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ 1 emitenta akcji:
..nie dotvczv.".

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

..nie dotvczv"

V

Nabytem(tam)(nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitainego
nast^puj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i
dat? nabycia, od kogo:.
..nie dotvczv"
VI.

1. Prowadz^ dziaialnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmlot dziatalnosci):
..nie dotvczv"

- osobiscie

..nie dotvczv".

- wspolnie z innymi osobami

..nie dotvczv".

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
..nie dotvczv.".

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form^ prawn^ i przedmlot dziatalnosci): ..nie dotvczv".
- osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

..nie dotvczv"

..nie dotvczv".

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:..nie dotvczv"

VII.

1. Wspolkach handiowych (nazwa, siedziba spotki): ..nie dotyczy"

- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

..nie dotyczy.".

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

..nie dotyczy."

- jestem cztonkiem komisji rewizyjne](od kiedy):..,.

„ nie dotyczy."

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

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub inne] dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Dochod z tytufu zatrudnienia
166.487,76 zl.
Dochod z tytufu wynajmu mieszkania
13.200,00 zf.
Dieta radnego
19.325,76 zf.
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):
Skoda Superb - rok. prod. 2013
mafzehska wspolnosc majqtkowa
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 w wys. 172.394,63 zf. na zakup mieszkania
na rzecz Santander-pozostafo do spfaty na dzieh 31.12.2020 - 91.482,51 zf.
mafzehska wspolnosc majqtkowa

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie; Tadeusz ZIELINSKI,
Stara tomnica 53 c, 57-521 Gorzanow

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):
1/ Stara tomnica 53c,

21 a/Bystrzyca Ktodzka ul. 1-go Sierpnia 7/2
3/ Stara tomnica, gm. Bystrzyca Kl.,
4/ ,, nie dotvczy "

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

(mlejscowosc, data)

