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oŚwrłlcZENIE MAJĄTKowE

2

x

członka zarządu KomunalnegoZwiązku Gmin ,,Dolina Redy cłrylonki::
złożone na koniec kadencji wg stanu na dzień 05.04.20í6 r.
Wejherowo, dnia 05.04.20í6 r
(miejscowość)

Uwaga:

l. osoba

skladająca oświadczenie obowiązana jest

nia każdej z ľubľyk.

2.
3.

do

z

zgodnego

prawdą, starannego

i

zupelnego wypelnie-

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać..nie dotYczv''.

Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynateżnośćposzczególnych skladnikrĺw majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kľaju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzytelnościpieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częŚci B

zaśinfoľmacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘśĆ

^

Ja, niŻej podpisany'

\ťojciech Andrzej Kozlowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 08.04.1971 r. w Gdańsku
Akadem ia'lVychowani Fizycznego i Sportu im. Jędľzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. K. Górskiego l,80-36ó Gdańsk;
Zastępca Kancleľza.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

zapoznaniu

się z

marca 1990

r' o

po

przepisami ustawy

z

dnia

2l

sierpnia 1997

fu

nkcja)

r. o

ograniczeniu pĺowadzenia działalnościgo-

spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz. 7l5 i Nr 162,
po2.1126,21999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.306 orazz2OO2 r. Nr I 13, poz.984 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z dnia

8

U. z 200l r. Nr l42, poz. l59l otaz z

2002 r. Nr 23'
iNr 2l4,poz. l806), zgodni ezaÍt.24htej ustawy oświadczam, Że
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek

samorądzie gminnym (Dz.

poz'220, Nľ 62, poz.558' Nr l13,poz.984, Nr l53,poz. l271

posiadam wchodzące w
odrębny:

skład

WSZYTSKIE WYMIENIoNE SKŁADNIKI MAJĄTKU STANoWIĄ MAŁżEŃSKĄ wsPÓLNoTĘ MAJĄTKoWĄ
I.

Zasoby pienięne:

-

środkipieniężne gromadzone w walucie polskiej: ok. 79 500,00 zl
środkipieniężne gľomadzone w walucie obcej: NIE

DOTYCZY

..

papiery waľtościowe: Jednostki uczestnictwa w funduszu PIONEER Akcji Polskich

FIo

na kwotę: 7 623,99 zl.

II.

l.

Dom o powierzchni: NIE

2A. Mięszkanie

DOTYCZY

m2, o

waftości:

o powierzchni:92,7 m2, o wartości:orientacyjne 417 000

Ęĺtułprawny:

zl,$ułprawny: własność.

28. Mieszkanie o powierzchni: 40,5 m'1plus komóľka lokatorska o pow. !7,42

týuł prawny: własność,gľunt _ wspólużytkowanie wieczyste.
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj

gospodarstwa:

o waftości

rodzaj zabudowy:
Ęĺtułpľawny:

,

powierzchnia:

m2), o

wartości: orientacyjnie 283 500 zl'

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym przychőd i dochód w wysokości:

4.

Inne nieruchomości: miejsce w hali garażowej

powierzchnia: 17,l mz
o wartości: orientacyjnie 25 000 zł
Ęrtuł prawny: wlasność

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

-

naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ l\Vo udziałów w spółce:
Ztego týufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....'.............
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

-

naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet więksry niŻ l0%o akcji w spółce:

Ztego$ułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiegľym dochód w wysokości: '...'..............

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terýorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pÍzetargv
naleŻy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: NIE

-

DOTYCZY

vI.
l. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):NIE DOTY CzY

-

.'

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego \rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości

lub jestem

Zarządzam działalnościągospodarczą

2.

przedstawicielem,

(naleĄ podać foľmę prawną i przedmiot działalności):NIE DoTYCZY

-

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.
l'

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE

-jestem

-

DOTYCZY

członkięm zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułv osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy):

..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytnfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

pełnomocnikiem takiej działalności

3' W fundacjach prowadących działalnośćgospodarczą:
NIE
jestem członkiem zarządu(od
kiedy):

-

-

D.TYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej
(odkiedy):
jestem członkiem komisji rewiryjnej
(od kiedy):

Z tego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości

VIII.

zatrudnienia

lä:-'*äi".Ł ů''?ä;:bí,'ľ''
Kanclerza AwFis (umowa
1. Zastępca
2'
Czlonek

lub innej

działalnościzarobkowej

o pracę): 47 702,6l

Zarządu Komunalnego Związiu
9 540,00 zl.

i'in

lub

zajęé,

z

podaniem kwot

zl.

1" týtulu-peInienia obowiązków spolecznych

i obywatelskich):

t.

zków społecznych i obywatelskich): 4 800, 00 zł.
0,00 zl.

x.
o waľtościpowyzej

i:ŤľľiTiil'.:."il:|:T"*"
1. Samochód Fiat Punto

2.

l0 000 złoých(w pľzypadku pojazdów mechaniczny ch
naleŻypodać markę'

Evo 1,41 ľok pľodukcji 2010.
Samochód Volkswagen Passat z,o ľol; ľok produkcji
2010.

x.
Zobowi

kľedyry i poĄczki oraz warunki,

najakic
l.
2'
3'

Ści):

Iwonę i Wojciecha Kozłowskich w

Pożyczka

na zakíp_ mieszkania 20 000,00 zl zaciąg pľzez
Wojciecha Kozlowskich w
'i":*1:Loľ
czerwcu 2012
r. w ZFŚS, pozostalo do splaty 5 100,00 zl.
Pożyczka mieszkaniowa_ńa zakup mĺesłłanlazo
óoo"oó zl zaciągnięta przezlwonę Kozlowską
w maju 2012 r,
w ZFŚS, pozostało do sptaty
s zsö,oó zl.

cZĘŚĆ B
Arĺres zamip.zlłanio ^o^L', ^l,l^)^i^^-' - !

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie nie-prawdy lub
zatajenie prawdy gr ozi kar a p ozbaw ienia wolno ści.

Wejheľowo, 05.04.20ló r.
(miejscowość, data)

I
2

3

c-nrÁ (é'bu,L
(podpis)

Niewłaściweskreślil.
Nie dotyczľ działalności wýwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i złłierzęcej,w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

