Urzcjd Gminy w Popielowie

17. 04. 2015
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wptyneto / L. dz.

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jedifostki, organizacyjnej gminy,
osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminnajosoba. prawna.
oraz osoby wydaja_cej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Swierkle, dnia 15.04.2015 r.
Uwaga:
1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja.w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczv".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslid przynaleznosd poszczegolnych sktadnikow maja>
kowych, dochodow i zobowiajzari do maja.tku odrebnego i maja.tku objetego matzeriska. wspolnoscia^ majatkowa..
4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadaja_cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a)

Bernard Wawrzyn Kozielski

urodzony(a)2.08.1953 r. w Lubliiicu
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 dziatalno§ci gospodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, p6z. 679, z 1998 r. Nr 113, p6z. 715 i Nr 162, p6z.
1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, p6z. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, p6z. 984 i Nr 214, p6z. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, p6z. 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 wchodza.ce w sktad matzenskiej wsp6lnosci maja.tkowej lub stanowia^ce m6j majajek odr^bny:

I.
Zasoby pieniezne: — srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 465 000 zt

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

nie dotyczy

nie dotyczy.

na kwot§:

1. Dom o powierzchni:114 m2, o warto£ci: 250 000 zt tytut prawny: wsp6twtasnosd
2. Dom o powierzchni: 48 m2, o warto^ci 160 000 zt, tytut prawny - wspbh/vtasnosc.

4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnia:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytulu osiajgnqfem(etem) w roku ubiegtym przych6d i dochcd w wysokosci:
5. Inne nieruchomosci:
Dziaika budowlana - powierzchnia: 0,27 ha
o wartosci: ok.150 000 zl
tytut prawny: wsp6Jwtasno§6.

III.

Posiadam udziaty w sp6fkach handlowych -nalezy podad liczbf i emitenta udzialow:
nie posiadam

udzialy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udziat6w w spoJce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gnatem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy ni± 10% akcji w spotce:
Z tego tytuiu osiajgna]em(§lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci..

v.
Nabytem(am) {nabyt m6j malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajtku odr^bnego) od Skarbu
Patistwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujace mienie, kt6re podlegab zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis
mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1.

Prowadz? dziatalnosd gospodarczq2 (nalezy poda6 form? prawna. i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci:.

2. Zarzadzam dziaklnoscia_gospodarczajub jestem przedstawicielem, pefriomocnikiem takiej dziatahosci (nalezy
podac form? prawnaj przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy

- osobiscie.....

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiajgnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci:

VII.
1.

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

2

— jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): pazdziernik 2008 r
— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnajem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 134 305 zt..
2. W spotdzielniach: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)....
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnatem(§tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

3. Wfundacjach prowadza^cych dziatalnosc gospodarczaj nie dotyczy.
— jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):....
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.
Z tego tytutu osiajgnavtem(e^am) w roku ubiegfym doch6d w wysoko£ci:

VIII.

Inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
1) wynagrodzenie z tytutu pracy zony - 58 714 zt
2) emerytura zony - 57 072 zt
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark?, mod?! i rok produkcji):
1)samochod osobowy Peugeot 307 C z 2006 r. o wartosci 14 000 zt
2)samochod osobowy KIA.VENGA z 2013 r o wartoSci 60 000 zt
X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwia^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): nie dotyczy

