osW|ADczENlE MAJĄTKoWE
hufEistfza' zastępey burmistrza, sek.etarzŹ gBin}ł.skarbnika€mirry,
kierownikajednostki organizacyjnejgminy, osoby'zaE1dzającei i c.łonka
prawną oraz oseby_łłydającei-d€eyzje
@ą
administraeyjaew imieniu burmistrza I
za 2011 rok
Wierzchosłiawice
dnia 24.o4.2012rok
( miejscowość
)

Uwaga:
1. osoba składajqcaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego z p.awdą' staEnnego i
zupełnegowypełnieniakażdeiz.ubryk'
2. Jeże|iposzcfegó|ne rubryki nie znajduią w konkretnympEypadku zasłosowania,na|eży
wpisać''nie dotyczy''.
3. osoba składaiącaoświadczenieobowiązanajest określićprzyna|eżność
poszczegó|nych
składników maiątkowych, dochodów izobowiązań do maiątku odrębnego i majątku
objętegomałzeńskąwspó|nościąmaiątkową.
4. oświadczenieo stanie maiątkowymdotyczy maiątkuw kraiu iza granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobejmujerówni€ ż wierzyte|ności
pieniężne'
6' W częściA oświadczeniazawańe są infolmacjejawne,w cfęściB faś informacieniejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśĆ
A
Ja niże,ipodpisana,

Mario|aMańa Kozłowska
(imionaina&isko o@ naeisko rcdowe)

urodzona 18.04.1957
roku w Bydgoszczy

- dyrektorszkołv
sfkołaPodstawowaim' [''Iiko|aja
KopernikaW Wierzchosławicach
(miejscezatrudnienia,
stanowisko
lubfunkcia)

po zapoznaniusię f pŻepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ogranicfeniuprowadzenia
gospodarczejprzezosobypełniące
działalności
funkcjepub|iczne( Dz' U' Nr 106,poz-679z 1998r'Nr
113,poz715i Nr '162,poz.1f26 z 1999r. N R 49,poz.483z 2000r. Nt 26,poz.306orazZZOO2t. Nl
113' poz'984i Nf 214' poz'18o6)o|az uslawyz dnia 5 czerwca 1998r'o samoŻqdziepowiatowym
( Dz. U. 22001 R. Nr 142,poz. 1592orazz2002 t. Nt 23, poz.220, Nr 62, poz. 5SB,Nr .113,poz.gB4,
NI 153'poz 1271'N| 200' poz' 1688i Nr 214' poz' f 806)'zgodniez ań' 25c tej ustawyośWiadczam'
fe posiadamWchodzacew składmałżeńskiej
wspÓ|noścj
majątkowej|ub stanowiqcemój majqtek
ooręony:
żasobypienięzne:
. ś.odkipieniężnezgromadfoneW Waluciepolskiej: 62638'14 fł ( sześódziesiąt
dwa tysiące
sześćset
tŻydzieści
osiemzłotycr'i czternaście
groszy)
|\4ałżeńska
WspÓIność
majątkowa
- środkj
pjeniężne
zgromadzofleW Wa|ucieobcej: 209,24EUR (dwieście
dziewięći 2411ooEUR)

Malżeńskawspó|noŚćmajqtkowa
- papieryWańościoM/e:
N|E DoTYCZY na kwotę N|E DoTYCZY
."
N|E DowcZY
1' Domo powierzchni:NlE DowcZY m,, o wartości:
!^ułprawny:N|E DowczY
43,25 m2,z dzia'kqo powieŻchni421,26m' o wartości:
o powie.zchni:
2. MieszkanieWłasnościowe
1000002ł( sto tysięcyzł)
- Muł p.awny:małżeńska
WspólnoŚÓmajątl(owa
rolne:
3. Gospodarstwo
2 ha 68 arów 21 m2
- rodzajgospodarstwa:
zboża ' powie.zchnla
produkcjaroś|inna- o Wańości:
50 000 zł
- rodzajzabuciowy:
NIE DOWCZY

"

w spadku
którąot|zymał
. tytułprawny:odrębnaWłasnoŚć
wspołmałżonka'
majqtkowa
przychódi dochódw wysokoŚci:0zł( zerc zł)
W rokuubiegłym
osiągnęłam
z tegotytułu
4' lnne nieruchomości:
o powie.fchni35'25m "
a) mieszkaniewłasnościowe
o wańości120000 zł( sto dwudziestutysięcyzł)
majątkowa'
Wspó|nośó
Muł prawny:małŹeńska
prylvatna
b) garaŹmurowanyo powieŻchni19 m, - Własność
zł)
tysięcy
o wańoŚci 12 000zł( dwanaście
majatkowa
wspó|ność
tytułprawny:małŻeńska
48'2 m " o wańoŚci230 000 zł.
c) % mieszkaniao powierzchni
WańoŚć ustawowejczęŚci spadku dotyczącegomieszkaniaWynosi
tysięcyzł)'
spadek
współmałżonkaJest to odrębnaw|asność

t.
i.

,l,15000 zł ( sto piętnaście

w spółkachhand|owych- należypodać|iczbęi emitentaudziałÓW:
Posiadamudziały
NIE DOWCZY
W spÓłce:'N|E DoTYczY
- udziałyte stanowiąpakietwiększyniŹ10 % Udziałów
NIE DoTYczY
dochódwwyŚokości:
osiqgnęłamw rokuubiegłym
Z tegotytułu

tv.

1' PosiadamakcjeW spółkachhandlowych_ na|efypodaćliczbęi emitentaakcji:
NIE DOTYCZY

.

- akcjete stanowiąpakietwiększyniż10 % akcjiw spótce:

N|E DorycZY

N|E DoTYczY
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
osiqgnęłam
Z tegotytułu

od
do jego majqtkuodrębnego)
mieniaPrzyna|eŹnego
z wyłqczeniem
Nabyłam(nabyłmój małżofiek'
ich zwiqfków
skarbu Pańsiwa' innejpaństwowejosoby prawnej'jednostkisamoŻąduteryioria|nego'
zbyciuw drodzepŻetargu_
osoby prawnejnastępujqcemienie,ktÓre pod|egało
|ubod komuna|nej
podaćopismieniai datęnabycia'od kogo:-..'''''.'''.''.'...'''-.''''.'
na|eży
NIE DOTYCZY
.
podaÓ formęprawnqi p.zedmiotdziała|ności):
gospodarczą" (na|eży
1. ProwadzędziałalnośĆ
N1EDOTYCZY
- osobiście
:

NIE DoTYczY

- wspó|niez innymiosobami: N|E DorycZY
NlE DoTYCZY
przychódi dochódW lLysokości:
w.oku ubiegłym
osiqgnęłam
Z tegoq^ułu
pełnomocnikiem
takiej
gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em,
2' zafqdzam działa|nościq
przedmiot
prawną
działalności):-'''.''
(naleŹy
podać
i
fomę
działa|ności
NIE DOWCZY
- osobiście
: NlE DoTYczY
. Wspó|niez innymiosobarni
: N|E DoTYczY
NlE DoTYCZY
dochÓdW wysokości:
W rokuubiegłym
osiągnęłam
z tegorytułu

v.
1- W społkachhandlowych(nazwa'siedzibaspołki):N|E DoryczY
-

jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy): NlE DoTYczY

-

jestemczłonkiem
radynadzorczej(od kiedy): NlE DoTYczY

-

(od kiedy): NIE DOTYCZY
jesiemcztonkiemkomisjirewizyjnej

N|E DowCZY
dochódW wysokości:
W rokuubiegłym
Z tegotytułuosiągnęłam
2' W spółdzie|niach: NlE DoTYczY
-jestemczłonkiem
zarzqdu( od kiedy):

N|E DoTYczY

-jestemczłonkiem
radynadzorczej.{ od kiedy): N|E DoTYczY
- jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej( od kiedy): NlE DoTYCZY
dochódw wysokości:NlE DowcZY
osiqgnęłamW rokuubiegłym
Z tegotytułu

gospodarcfą: NIE DOryCZY
3. W fundacjachprowadzqcych
działa|ność
-jesternczłonkiem
fażqdu ( od kiedy):

NIE DOTYCZY

- jestemczłonkiem
radynadzorczej( od kjedy)

NIE DOTYCZY

- jestemczłonkiem
(od kiedy)
komisjirewizyjnej

NIE DOTYCZY

N|EDoryczY
Z tegotytułu
w rokuubiegłym
dochódw Wysokości:
osiągnęłam

v t.

zarobkowejlub zajęć'z podaniem
lnne dochodyosiqganez tytułu
zatrudnienia
Iubinnejdzia|aIności
kwotuzyskiwanych
z każdegotytułu:dochódbrutto= podatek+ ZUs+ dochódnetto
ka
DochÓd bruttowspołmałżon
24 602'68 zł
1. Emerytura
21356,022t
2. Zatrudnienie
15 89B'2ozł
3. DietaEdnego
21'a0,00
zł
4. Najem
lvlojedochody
1. Zatrudnienie
81 766'89zł
2- Najem
1 200,00 zt
majqtkowa
MażeńskaWspó|ność

tx.
,10.000
zł(w p|zypadkupojafdÓwmechanicznych
sldadnikimieniaruchomegoo wańoŚci powyŹej
należy podaó ma.kę' mode| i rok produkcji): FoRD Focus
pięćtysięcyzł)'
samochodu25 000 zł( dwadfieścia
majątkowa'
|Vałżeńska
wspólność

1.8 rok produkcji2006' Wańość

x.
,|0.000zł' W tym zaciągniętekredytyi pożyczkioraz
Zobowiązaniapieniężneo wartościpowyżej
Warunki'na jakichzostałyudzie|one(wobeckogo'w związkuzjakim zdarzeniem'Wjakiejwysokości):
zobowiązania pienięfne Wspołmałżonka:
1' PÓżyczki z kasy zapomogowo.poŹyczkowej w kwocie
u socja|negow kwocie
2' PoŻyczkaz fur|dus7

3000zł
4400 f

zobowiązaniamoje:
w kwocie 12 000 zł
1' Pożyczkaz kasy zapomogowo.pożyczkowej
3000zł
W
kwocie
fundlsfu
socjalnego
2' Pożyczkaz
26400 zł
Razem:
Pożyczki zostałyzaci8nięte na remont mieszkania i systematyczne oszczędzanie' spłata następuje
w miesięcznychróWnychratach'
majątkowej
pieniężne
wspólności
należądo małfeńskiej
zobowiązanła

Powvższeoświadczenieskładamświadoma,iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu kamego za
pod;nie nieprawdy|ubzataienieprawdygrozi kara pozbawieniawo|ności.

2
24.04.201
Wieżchosławice

'
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NieMaśćiweskreś|ić
i fwierzęcej,w forrnie
..Ńl" iół*v J'i"ar"osci wytwórczejW ro|nictwie
w zak.esieprodukcjiroślinnej
rodzinnego.
i zakresiegospodarstwa
spółdzielnimieszkaniovyych
nadzorczych
rad
Nie
dotyczy
"

