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Wgstanu na dzien 31.12.2020 r.
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czionka zarzqdu powiatu, sokrotarza powiatu, skorbnika powiatu, kiorownika jodnostki organizacyjnoj
powiotu, osoby zarzqdzajacoj i cztonka organu zarzadzajacogo powiatowq osobi^ prawnq oraz osoby
wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty^
Klodzko, dnia 22.04.2021 r.

2 2 -0^- 2021 ;
Uwaga:

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie dbowi^zana jest do zgodnego z prawd^,starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczv".
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowi^zana Jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skiadnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazaii do majatku odrebnego i majatku objetego matzeiiska wspolnosciq
majatkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnoki pieni^zne.

6. W cz^ki A oswiadczenia zawarte s^ Informacje Jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZESC A

Ja, nizej podpisana, Mariola Frankowska-Przeplorka, Frankowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 03.01.1984 r. w Nowej Rudzle

Starostwo Powiatowe w Klodzku

Wydziai Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych
Inspektor ds. rejestracji pojazdow
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce 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 wchodz^ce w sklad matzenskiej wspolnoki majatkowej lub stanowiace moj
majatek odr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej: 1.000 PLN( wspolwlasnosc malzehska )
- srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartokiowe: nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: - ,tytu} prawny: 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoki: - ,tytut prawny: 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: -, powierzchnia: -

o wartoki: -

rodzaj zabudowy:tytui prawny; -

Z tego tytulu osi^gnelam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki: 4. Inne nieruchomoki: nieruchomosc rolna bez zabudowari
powierzchnia: 0.3947 HA
0 wartoki: 10.000 PLN

tytu} prawny; wspolwlasnosc { 50% udzialu )

Posiadam udziaiy w spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: nie dotyczy
udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziaiow w spoke: nie dotyczy
Z tego tytuk osiagndam w roku ubieg}ym dochod w wysokoki: nie dotyczy
IV.

Posiadam akcje w spokach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoke: nie dotyczy

Z tego tytuk osiagnakmjelam) w roku ubiegjym dochod w wysokokl: nie dotyczy
V.

Nabytam (nabyl moj malzonek, z wykczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odr?bnego)
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej,jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, ktore podlegak
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1. Prowadze dziaklnosc gospodarcza^(nale^ podac forme prawny i przedmiot dziaialnoki): nie dotyczy
-osobikie-

- wspolnie z innymi osobami -

Z tego tytuiu osi^gnelam w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokoki: nie dotyczy
2. Zarzadzam dzialalnokia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pekomocnikiem takie] dzialalnoki
(nalezy podac forme prawny i przedmiot dziafalnoki): nie dotyczy
- osobikie: -

- wspolnie z innymi osobami: -

Z tego tytulu osi^gnelam w roku ubieglym dochod w wysokoki: VII.

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): -

-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy): -jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): -

Z tego tytulu osi^gnelam w roku ubieglym dochod w wysokoki: 2. W spoldzielniach: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): -

-jestem czlonkiem rady nadzorczej^(od kiedy): —jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): Z tego tytulu osiagnelam w roku ubieglym dochod w wysokoki: -

3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnok gospodarcza: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): -

-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy): -jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): Z tego tytulu osiagnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: -

VIII.

Inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: dochod z tytuiu zatrudnienia za rok 2020 wynosi 24 874,03 PLN
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkcji): Opel Astra, 2011( wspolwlasnosc malzenska )
X.

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy

CZJ^SC B

Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie:
Miejsce polozenia nieruchomoki wymienionych w punkcie II czeki A (adres):
1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadoma, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Klodzko, 22.04.2021r.
(podpis)

^ Niewlasciwe skreslic.

^ Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.

