
oswlADCZrNtr MAtAr[owr
wdita,.astepcy w6ita, s€lretar.a gmlny, slarbnika gminy, kierownika iednosrti or&nira(yinel tminy,

o6oby zanqdrajqcel I czlolka o]tanu zarzQdzajeaego gminnQ osobq prawnq o.azoioby wydalqcel
decyzie administracyjne w imieoiu *6ltat

Samborowice, dnia 26.04.2021 r

UwaSa:
1. Orob. slbdalaca o6vdadc2enle obowigana iest do godnego z praurde, staranneao i zupclnqo wypclnhnia

kaid€J r rubryt.
2. l.i.li poro.a6lnc rubryti nle ,najduja w loolrelntlm fEypadlu zasro$y.ni., nal.iy wptst
3. Osoba slladaiq.a oswiadczehi€ obowieEna jest ol(.ealla pzFal€iroJt pos:cze86l6ych rkladnit6ry

maJqrkowych, dodrod6w I robowleEd do maltttu odrebnego i majertu objere8o matieiskq wsp6lno6ch
maratkowq.

4. Oiyladoenle majqtlow€ dotydy mahtku w kraiu i ra granice.
5. OJwiadcz.nie majQlkowe obcimuje r6wnlei wlenyt.lnoS.i pienl+ne.
5. W eelcl A oa$rlad€:enla Iawrne sq inJorrn3ie jawne, .+ eeJ.i 3 :33 in{orma.le nielawne dotteqce adresu

amles:kanla sl{ledaieceto oawiadcrenl€ oraz ml€isaa poloienia nleruchomoscl.

czEst A

.,a, niiei podpisana, Jolonto Kozlowsko (Piotrowsko),
{imio.a id.wl.ko o..r Nzwisko rodo*e}

Utodaona 28 qrudnio 1963 r. w clubczycoch
Zesp6l 9kolno-Pftedszkolny w Somborowicoch, dyr*tor

(mier'sce u atrudnie.h, rta@itko tublun*cia)

po zapoznaniu siq z pncpasami ustawy r dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadz.nia dziatalnojca

Eospodarczej pr.€z osoby p"iniqce funkcje publicrne iDz. i. z ZO19 r. poz. 2399i otaz ustawy , dnia
8 marca 1990 r. o samoEqdzie gmannym {Dz. U. z 2019 r. poz. 5061, zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwiadc&m, ie posiadem wchod2Ece w sklad malieiskiej wsp6lnoici majQtkowej lub stanowiece m6j
majqrek odrqbny:

t-

Zasoby pienieine:

- 6 rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskieJ:20 0OO zl
- irodki pienaezne zgrohadzone w walucie obcet nie dotyczy

-papiery wartoiciowe: n,e dotyczy

ll_

1. Dom o powieachni: ,70 m,, o wottoici:254 O(n zl (wg sumy ubezpieczenio) Vul ptd, !ny: gtsdlholc
rnojqlkowa

2. Mieszkanie o powierzchni:47 m2, o wottoici: 70O O@ zl Vul prowny: wspdlwtosnoi - 1/4
3- Gospodarstwo rolne:

rodtaj gospodatstwat ni? dotyczy
powierzchnia: .............................

rodzai zabudowy: ........

Mul prawny: ...............
2 tego tytulu osiqgnelem(ehm) w .oku ubiegtym paychdd i doch6d w wysokojci: ...............................

4. lnne nieruchomoici:
o. dziolko no k6rej stoi dom z pkt 1, gord2, budynek gospodorczy, w czeici stonowiqcy ogrdd
b. uiytki rclne



o.0,21ho
b.0,22ho
owarto3ci:
o.300OOzl
b. 10 0OO zl
tytul ptawnyi wsp6lnoi mojqtkowa

Z tego Mulu osiQgnQlem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici

Nabylem(am) (nabyt m6j matronek, z wylqczeniem rnienk pr2ynaleineSo do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innei paistwo\.yej osoby prawnej, jednostek samorzQdu terytoraalnego, ach

zwiQlkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podleSab
rbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i date nabycia, od kogo:
nie dotyczy

1. Prowadze dziatalnoid iospodarczq'?(naleiy podadformQ prawnE i przedmiot dzialalnoici)
niedotyczy

- osobi4cie..................

- wspolnie 7 innymiosobami

Z te8o q utu osiagnQlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoaci

2. Zarzqdzam dziahlnolcia gospodarczQ lub jestem pnedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnoici
(naleiy podadforme prawnQ i przedmiot dzialalno<ai):

-wsp6lnie z innymi osobamr

Z tego q utu osi4gnalem(qtarn) w roku irbieglym doch6d w wysokoi(i

vlt.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedriba spolki)

nie dotyczy

- jertem cztonkiem zarradu (od kiedy): ..............

It.
Posiadam udzialy w spolkach handlowvch -naleiy podad liczbe iemitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzlaly te stanolviQ paiiet wiekszy niz 10% udzial6w w spolce:
Z tego tltutu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:
tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podaa liczbQ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowiQ pakiet wieks?y nii 10% akcji w spolce:

nie dotyczy

- osobi3cie..................



-jestem c2lonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-j€stem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego Mulu osiqgndem(etam) w roku ubtegtym do.h6d w wysokoici

2. W sp6ldzielniach:
nie dotyczy

-jestem calonkiem zarzedu (od kiedy)

-iestem czionkiem raciy nadzo.czejr (od kiedy):......

'jestem crtonkiern komisji rewizyjnej (od kiedyl

ZteSo Mutu osiagnElem(+.am) w rokri ubieglyo dochdd w wysokoki

3. W funda+ah prowadtaclch dziatalnold gospodarczl
nie dotyczy

-iestem c2lonk,eln 2aRQdu {od kiedy):......................

-jestem c2lonkiem rady nadzoreet {od kiedy):..

-iestem czlonkiem komiiji rewizyjnej (od kiedy)

vu.
lnne dochody osiqgane z Mulu zatrudnienia lub innej dtialalnoici zarobkowej lub zajea, z podaniem
kwot u2yskiwanych z kaide€o tytufu:
Noleinoii ze stosunku ptocy 95 944,38 zi
dieto dlo czlonko Obwodowej Komisji Wyborczej 1N zl

lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 zlotych {w Drzypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podai marke, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.
ZobowiQzania pienieine o wartoici polvyiej 10 0OO atotych, w tym zaciqSniQte kredyty i poiyczki ora!
warunki, na jakich zostaly udzielone {wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokojci):
nie dotyc2y

Z tego tytll osiQgnQlem{ela!1) w roku Uhieetym do(h6d w wysokoaci:



Powyisae oiwiad.zehie skla&m iwiadomY(a), it na podsta'rrie ad. 233 g 1 Kodeksu kameso 2a podanie

lub zatajenie prawdy grozlkara pozbawienia wolnoJci.

{-*!-ete.se......lf ..9.!..!-??/ I ,,Zrkzra,/t(L-

1 Niewlaiciweskreslia.
: Nie dotyczy dziaialnoici wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji 106linnej i zwierzQcei' w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
I Nie dotvczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


