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oŚWADczI
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnejgminy'
osoby zarządzającej i członkaorganu zarządzaiącego gminną osobą Prawną
oraz asoby wydającejdecyzje administracyjnew imieniuwójta'
Świerkle, dnia |2.04.2012r.
Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnego z prawdą starannegoi zupełnegowypełnienia
każdejz rubryk'
2. Jeże|iposzczegótne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać ,,d.9!9']ilczv''.
poszczegó|nych składników mająt.
3. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest okreśtióprzynateżnośó
kowych, oocńooow i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńskąwspó|nościąma.
jątkową.
4. oświadczeniemajątkowedotyczy majątkuw kĄu iza granicą.
.
5. oświadczeniemajątkoweobejńuje równieżwiezytelności pieniężne.
6' W częściA oświadczeniazawarte są informacjejawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkaniaskładającegooświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości'

czĘŚcA
BernardWawrzynKozie|ski

Ja, niżejpodpisany(a)
r' w Lub|ińcu
urodzony(a)2.08.1953

PrezesZarządu
w MZ\NiKPRoWoD sp. z o.o. z siedzibąwCzarnowąsachna stanowisku
zatrudniony

gopo zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadziała|ności
funkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106, póz.679, z 1998r. Nr 1 13, pÓz.715 i Nr 162,pÓz.
spooaicze;pzez ośooypełńiące
1'126,
z 19.9br. Nr 49, póz. 483,z 2000r. Nr 26,póz. 306 orazz2002 r. Nr 113'póz' 984i Nr 214,pÓz. 1806)orazustawyf
dnia8 marca1990r. ó samoządziegminnym(Dz.U. z2Oo1r' Nr 142,póz. 1591orazz2002 r. Nr 23' póz'Z20,Nr62,
że
póz. 558, Nr 113, pÓz. 984, Ni 153, póz. 1271 i Nr 214, póz.1806),zgodniez ań. 24h tE ustawyoświadczam,
majątek
odrębny:
Iubstanowiqcemój
majątkowej
posiadamwchodzącew składmałzeńskiejwspó|noŚci

t.
Zasoby pieniężne:_ środkipieniężnezgromadzonew wa|uciepo|skiej: 8428oo zt

- Środki pienięŹnezgromadzonew wa|ucieobcej: nie dotyczy

- papierywartościowe:

nie dotyczy.

il.
250 000złtytułprawny:wspo.lwłasnoŚc
14 m2,o wańości:
1. Domo powiezchni:1
2. Mieszkanieo powiezchni7 m2,o wańoŚci:22O000 złtytułprawny:wspolwłasnoŚć

rolne:
3. Gospodarstwo
... .....
niedotyczy......
rodzajgospodarstwa:
f'

powiezchnia'........-........-..

............
rodzajzabudowy:

.................
pzychodi dochÓdw wysokości.
w rokuubiegłym
osiągnąłem(ełam)
Z tegotytułu
4.Innenieruchomości:
powiezchni
a: 0,27ha................
o wańoŚci:ok.150000zł......'...

prawny:
współwłasnośĆ.........'.
tytuł

ilt.
Posiadam udziaływ spółkachhand|owych-na|eŻypodaćliczbę i emitentaudziałów:
nie posiadam

w spółce:niedotyczy
te stanowiąpakietwiększyniŻ10%udziałów
udziały
dochodw wysokoŚci:..................
w rokuubiegłym
osiągnąlem(ełam)
Z tegotytułu

M.

- na|eŹy
akcji:
podaó|iczbęi emitenta
handlowych
Posiadamakcjew społkach
niedotyczy..

akcjiyvspołce:
akcje te stanowiąpakietwiększy niŻ10o/o

dochÓdw wysokoŚci....'............'.
w rokuubiegłym
osiągn{em(ętam)
Z tegotytułu

V.
Skarbu
mieniapzynaleŻnegodo jego inajątku.odrębnego).od
z wyłączeniemNabyłem(am)
{nabyfmójmafŻonek,
od
komuna|nej
ich
związkow.lub
jeonostek
terytórialnelo,
samórz{ou
P;ńśt'J,lńńei pańsŃóiuói ósooy brawńej,
zbyciuw drodzepzetargu_ na|ezypodaÓopis
rtorepóol-egato
ośóovpiiwne;,n'astępujące,mienió,
od kogo:niedotyczy..
mieniai datęnabycia,

vt.
l.

Prowadzędziała|nośĆ
gospodarczą2
(na|ezypodacformęprawnąi pzedmiotdziałalnoŚci):

niedotyczy..
. osobiście

- wspó|nie
z innymiosobami
Z tegotytułu
osiągnąłem(etam)
w rokuubiegłym
pzychÓd i dochodw wysokości:'....''...........
gospodarczą
2' Zazqdzamdziała|nością
|ubjestemprzedstawicielem,
pełnomocnikiem
(na|ezy
takiejdziała|noŚci
podaĆformęprawnąipzedmiotdzia,lalnoŚci):.'
'..... ..
- osobiście.

- wspolnie
z innymiosobami
Z tegotytułu
osiągnąłem(ełam)
w rokuubiegłym
pzychodi dochodw wysokoŚci:........'.'.......
I

vlt.
1.

W spo-łkachhand|owych(nazwa, siedziba spółki):MZWiK PRoWoD

Sp. z o.o. w Czarnowąsach............

2.
-

jestemczłonkiem
zaządu (odkiedy):
pazdziernik
2008r
jestemczłonkiem
radynadzorczejiod
kiedy):....'....

-

jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej(od
kiedy):'..

Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
129B03zł..........'.....

-

jestemczłonkiem
zarzqdu(odkiedy):

-

jestemczłonkiem
radynadzorczej31od
kiedy).....'....

-

jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):,.'

Z tegotyiułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:

gospodarczą:nie dotyczy'.......
3. W fundacjach prowadzących działa|ność

-

jestemczłonkiem
zaządu (odkiedy):

jestemczłonkiem
radynadzorczej{od
kiedy):
jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej
(odkiedy):
Z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
vilt.
Innedochodyosiąganez tytułu
zatrudnienia
lub innejdziałaIności
zarobkowejIubzajęó,z podaniemkwot
uzyskiwanychz kazdegotytutu:
1) wynajemmieszkania-17
240zł...'.'.'
2) wynagrodzeniez tytułupracy Żony-54 47Ozł
3) emeryturaŻony- 15 963 zł
.................t..

.t..................

tv
l^.

Składnikimieniaruchomegoo wartościpowyzej10 o0o złotych(w pzypadku
pojazdówmechanicznychnalezy
podac markę,modę!i rok produkcji):samochód osobowy
Peugeot 3o7C z2006 r. o wartości25 oOozł

Zobowiązania pjenięzne o wartościpowyżej 1o ooo złotych,
w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakichzostałyudzie|one(wobeckogo,wiliQzkuzjakimzdarzeniem,wiakiei
w v s o k o Ś c i ) : n i e d o f y ś - v .' , .
-.

cZĘScB
Adreszamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
Wyłączona
na podstawie
art.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
o samorzqdzie
gminnym(Dz.|J,z 2OOINr L42, poz.1591
zmiany:Dz.Uz 2OO2r
:
Nr 23,po2.220,
Nr 62,poz.55g,Nr 113,poz.gti4,
Nr Z!4, poz.1g06)
Miejscepołozenia
nieruchomości
wymienionych
W punkcieII części
A (adres):
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawieart.24iustawyz dnia8 mprcatógo r.
o samorzqdzie
gminnym(Dz' U, z2OOINr 142, poz.1591
zmiany:Dz.U z2O02r:
Nr 23,poz.2fj,Nr 62, poz.55g,Nr 113,poz.gga)Nr
214,poz.1g06)

Q>a"r-tot-fu7

U
(miejscoWość,
data)

ll"oą, łp/2
(podpis)

Niewłaściwe
skreś|iĆ.
Nie dotyczydziałalności
wytwórczejw rolnictwiew zakresie produkcjiroś|innej
i zwierzęcej,w formiei zakresie gospodarstwa
rodzinnego
^
.
Nie dotyczy rad nadzorczychspołdzielnimieszkaniowvch.
.

.

.

