
OSWIADCZENIE MAJ/^TKOWE

radnego powiatu

«.tTTftO I

wpi j n -C'r 2021
dnia

Wojbdrz, dnia 27 kwletnia 2021 r.

(miejscowo^c)

Uwaga:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba sktadajqca o^Wiadczenie obowi^zana jest do zgodncgo z prawd^, starannego i zupelnego
>vypelnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotyczy".
Osoba skiadaj^ca oswiadczenie obowiijzana jest okreilic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowiqzan do maj^tku odr^bnego i majqtku obj^tego malzenskg wspdinoicig
maj^tkow^.
O^wiadczenie majgtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granlcj}.

Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwnlez wierzytelnoSci pieni^zne.
W czQSci A o§wladczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^^ci B zas informacje niejawne dotyczgce
adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchonioSci.

CZ1?SCA

Ja, nizej podpisana, Ewelina Monika Ptak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 17 sierpnia 1979 r. w Nowej Rudzie

Radna Powiatu Klodzkiego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiinkcja)

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 sklad maizenskiej wspdlnosci maj^tkowej lub
stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej; 5 818,93 zl - obj^te malzensk^ wspolnosci^majqtkow^

srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycz)'

papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.

1. Dom 0 powierzchni: 280 m-, o wartosci: 320 000 zl tytul prawny: odr^bnosc maj^tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m-, o wartosci: tytul prawny;

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy



rodzaj gospodarstwa:

o wartosci: rodzaj zabudowy

tytul prawny

Z tego lytuhi osi^n^{em(Qiam) w roku ubieglyra przychod i dochod w wysokosci

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

a) 0,19 ha-dzialka pod zabudowQ mieszkaniow^ jednorodzinn^i zagrodow^o wartosci 10 000,00 zt tytulprawny:

odr^bnosc maj^tkowa

b) 0,44 ha - dzialka w cz^sci pod zabudowy mieszkaniow^ jednorodzinn^ w czQsci pod uzytki rolne o wartosci: 20

000,00 zi tytul prawny: odr^bnosc maj^tkowa

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale^ podac liczb^ i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce

Z tego tytuhi osi^nqlem(lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie dotyczy..

akcje te stanowic^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce

Z tego tytuhi osi^n^lem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu

Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby

prawnej lub zwi^zku metropolitalego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nale^ podac

opis mienia i datQ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. ProwadzQ dzialalnosc gospodarcz^- (nalezy podac form^ prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiscie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^n^}em(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w

wysokosci:

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

podac form^ prawny i przedmiot dzialalnosci

osobikie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^n^lem(Qlam) w roku ubieglym przychod i dochdd w

wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):. nie dotyczy



jestem czbnkiem zarz^du (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^n^iem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoidzielniach: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi4gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

3. W fimdacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiqgncilem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

dochody z tytuhi zatrudnienia: 105 177,88 zl- obj^te malzehsk^ wspolnosci^maj^tkow^

dieta radnego - 19 325,76 zl - obj^te malzehsk^ wspolnosci^ maj^tkow^

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nale^ podac

mark^, model i rok produkcji):

- samochod osobowy marki Chevrolet Orlando, rok produkcji 2011 o wartosci 27 000,00 zl - objqte malzehsk^

wspolnosci^ maj^tkow^

- samochod osobowy marki Hyundai i20 Active, rok produkcji 2019 o wartosci 45 000,00 zl - obj^te matzehsk^

wspolnosci^ majt^tkow^

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^ni^te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci); 33 741, 50 zl Bank

Spoidzielczy Klodzko - zakiip samochodii - obj^te malzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.



CZ^^CB

Adres zamieszkania osoby skladajgcej o^wiadczenie Wojbdrz 141, 57-442 Wojborz

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czeki A (adres);

1. Wojbdrz 141, 57-442 Wojborz

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4.

a) 57-442 Wojborz

b) 57-442 Wojborz

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), \Z na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

Wojborz, dnia 27 kwietnia 2021 r.

(miejscowosc, data) (podpis)

' Niewla^ciwe skre^li^.

- Nie dotyczy dzialalnosci vvytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony

gcymbalski
Podświetlony


