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O^WIADCZENIE MAJ;\TK0WE

wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu starosty^
Uwaga: "^o^a Ruda , dnia 20.04.2021 r.

'■ k "d,J fr'S" ' P"»d,, s.,«„„ego , zupeMego „,pe,„le„,a
3' 0»ta'"^Sr " '"""'"■""V"' P'^PPlk" "«oaowania, naleiy wpisad -nla dotv.^-

4. Oiwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenle majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoki pieni^zne

Ja, nizej podpisany, Zbigniew Kazimierz Radgowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyw Nowej Rudzie 05.02.1958r.

Starostwo Powiatowe w Ktodzku ul. Okrzel 157-300 Ktodzko
Kierownik Referat Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)
"Stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

s - fzoiz/prisXgor' °'n
I.

Zasoby pieni^zne:
- ̂ rodki pieni^±ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Rachunek rozliczeniowy PKO - 15 452,31 pln
- Polisa Inwestycyjna PZU swiat zyskow - 20 000,00 PLN
- Polisa inwestycyjna PZU cei na przysztosc - 30 488,96 PLN
- Fundusze inwestycyjne PKO - 133 073,23 pln
- srodki pienlQzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-papiery wartokiowe: - na kwote: -niedotvczv
II.

1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartoki: - tytut prawny

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: -
owartosci: -

rodzaj zabudowy; -
tytuf prawny; -
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: -.

4. Inne nieruchomosci: garaz
powierzchnia: 18.00

0 wartoki: ok. 22 000,00 PLN
tytut prawny: wtasnok wybudowany z wtasnych srodkow na terenie SM Gdrnik os. Wojska Polskiego

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - nalezy podac liczb? i emiten
udziaty te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: - nie dotyczyZJego tytutu osi^gnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: - nie dotyczy
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy poda6 liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: - nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokoki: - nie dotyczy



Nabytem (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu tei^onalnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo: nie dotyczy

1.' Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziafainoki): nie dotyczy
- osobikie - nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytutu osi?gn?tem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci; - nie dotyczy

2. Zarz?dzam dziatalnoki? gospodarcz? lub Jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci); nie dotyczy
- osobikie -

- wspdinie z innymi osobami -
Z tego tytutu osi?gn?tem w roku ubiegtym dochod w wysokoki: -

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): Centrum Turystyczno- Sportowe Sp. z o.o. 57-402 Nowa
Ruda ul. Ktodzka 16

-jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 19.07.2013r. (zarz?dzenie nr 133/13 Burmistrza Miasta
Nowa Ruda)

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi?gn?tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 11268.24 PLN

2. W spotdzielniach: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): -
-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): -
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tytutu osi?gn?tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: -

3. W fundacjach prowadz?cych dziatalno^c gospodarcz?: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): -

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): -
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -
Z tego tytutu osi?gn?tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci; -

VIII. , . .

Inne dochody osi?gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zaj?c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu;

1. Pracy zawodowej - stosunek pracy - 66 893,60 PLN
ZUS - 6 997,69 PLN

IX. . ^ u ■ u
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
X.

Zobowi?zania pieni?zne o wartoki 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 wysokoki): nie
dotyczy

Adres zamieszkania osoby sktadaj?cej oswiadczenie:
Miejsce potozenia nieruchomoki wymienionych w punkcie II cz?ki A (adres):
1. nie dotyczy

2.
3. nie dotyczy

4.

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

20.04.2021r. Nowa Ruda
(miejscowosc, data)

^ Niewtasciwe skreslic.

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

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




