
U'O'^Ull STAN NA DZIEN 31.12.2020
O^WIADCZENIE MAJATKOWE

cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika iednostki organizacvinei
powiatu. osoby zarzqdzajgcej i cztonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq oraz osoby

wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty^

„ , KLODZKO, dnia 26.04.2021 r
-  U i" I 1 (miejscowoic)

1. Osoba sktadajqca olwiaHczenie dbowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduJa w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa£ "nie dotvczv".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana Jest okreslid przynaleznoid poszczegdlnych sktadnikdw

majatkowych, dochoddw i zobowiazart do maJatku odr^bnego i maJatku obJatego matzenska wspdinokia

maJatkowa.
4. Oswiadczenie maJatkowe dotyczy maJatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie maJatkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.

6. W czaSci A oSwiadczenia zawarte sa informacje Jawne, w czaSci B zaS informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadaJacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^^^A

Ja, nizej podpisany(a RAFAL SZYMON OLECHA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16 GRUDNIA 1976 ROKU W DUSZNIKACH ZDROJU

ZESPOE SZKOL TECHNICZNYCH W KLODZKU DYREKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sia z przeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci

gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wsp6lnosci majatkowej lub stanowiace moj
maJatek odrabny:

I.

Zasoby pieniazne:

- Srodki pieniazne zgromadzone w walucie polskiej: 64 754,09 PLN WLASNOSC MALZENSKA

-srodki pieniazne zgromadzone w walucie obcej; 129 euro , 1005 dolarow



— papiery wartosciowe: OBLIGACJE SKARBOWE WLASNOSC MALZENSKA.

na kwotQ: 11428, 85 PLN

II.

1.. Dom o powierzchni: 120 m^, wraz z dzialk^ POW.O,17 H , o warto^i: 350000 PLN, tytul prawny
wspotwiasnosc malzenska

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m^, o wartosci: tytui prawny;

3. Gospodarstwo rolne;

rodzaj gospodarstwa GOSPODARSTWO ROLNE powierzchnia 11,26 H

o wartosci: 400 000 PLN

tytul prawny: WLASNOSC ODR^BNA

Z tego tytuha osi^gn^lem(?tam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 25 066 PLN

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: NIE DOTYCZY.
o wartoki:

tytul prawny:,

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ 1 emitenta udziatow:

NIE DOTYCZY

udziaty te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

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

Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaieznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

, NIE DOTYCZY.



VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):
NIE DOTYCZY

- osobikie

- wspolnie z innymi osobami ,

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki:
2. Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoki
(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnoki):

- osobikie NIE DOTYCZY

- wspblnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoki:

Vil.

1. W spotkach tiandiowycti (nazwa, siedziba spotki): NIE DOTYCZY.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. W spotdzielniacti:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

NIE DOTYCZY.,

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): ,

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoki:.

3. W fundacjacti prowadz^cych dziatalnosc gospodarczq:

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY.



- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoki:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej iub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

ZST W KLODZKU 163 332,08 PLN

UMOWA ZLECENIE OKE WROCLAW 950 PLN

DOTACJA5000 PLN

IX.

Sktadniki mienia ructiomego o wartoki powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mectianicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

HUNDAY TUSCON 2006 wspotwtasnosc matzenska.
Subaru Impreza 2006 wspotwtasnosc matzenska

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakicti zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokosci):

Wedtug stanu na 31.12.2021:

kredyt hipoteczny na budow^ domu pozostato do sptaty 150 973, 97 pin- wspotwtasnosc matzenska

pozyczka mieszkaniowa ZFSS ZST 12 260 pin- wspotwtasnosc matzenska

po^czka Credit Agricole 15 051 pin- wspotwtasnosc matzenska



Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie:

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

1.

2. NIE DOTYCZY

3.

4. NIE

DOTYCZY

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ktodzko 26.04.2021 V
(miejscowosc. data) (podpis)

^ Niewtasciwe skreSiic.
2
Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




