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1. Osoba sktadajcica oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda_, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowia^zari do maja^tku odrebnego i majeitku obj^tego matzehska^ wspolnosciq ma-
ja^tkowq.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maja^tku w kraju i za granica^.

5. Oswiadczenie majeitkowe obejmuje rowniezwierzytelnosci pieni^zne.

6. W czesci 'A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczaice adresu
zamieszkania sktadajeicego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Bernard Wawrzyn Kozielski

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a)

urodzony(a)2.08.1953 r. w Lublihcu

zatrudniony w MZWiK PROWOD sp. z o.o. z siedziba_ w Czarnowa_sach na stanowisku Prezes Zarza^du

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petnia^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodzape w sklad maJzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiape moj majajek odr§bny:

I.

Zasoby pieni^zne: — srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 200 000 z\ srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartosciowe: nie dotyczy.

na kwote;

II.

1. Dom o powierzchni:175 m2, owartosci: 350 000 zt tytut prawny: wspohwlasnosc

2. Mieszkanie o powierzchni:74 m2, o wartosci: 220 000 zl tytut prawny: wspotwlasnosc



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiaj3natem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 0,27 ha

o wartosci: ok.150 000 zt

tytut prawny: wspotwfasnosc.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych -nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

21 udziatow w ELKOM Sp. z .0.0

udziaty te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnatem w roku ubiegtym dochod w wysokosci:...10206 zt
zL...

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiajgnatem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci.

v.
Nabytem(am) {nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujape mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza^2 (nalezy podac form§ prawna_ i przedmiot dziaJalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiaj3natem(etem) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzajdzam dziatelnoscia_gospodarcza_lub jestem przedstawicielem, peftomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

podac form^ prawnaj przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiacjnajem(etam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): MZWiK PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowa.sach.

2

— jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy): pazdziernik 2008 r

— jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):..nie dotyczy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...nie dotyczy

Z tego tytutu osiajgnajem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: .120733 zL

2. W spotdzielniach: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiajgnatem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadza^cych dzialalnosc gospodarczaj nie dotyczy.



— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):....

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osiajgnajem(ejam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

1) wynajem mieszkania.... 15680 zt

2) wynagrodzenie z tytutu umowy o prace zony 45686 zt

3) emerytura zony 20168 zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac marke, modej i rok produkcji): samochod osobowy Peugeot 307 C z 2006 r. o wartosci 30 000 zt

X.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy


