oswADczENrE
MAJATKOWE
w6jta, zastepcyw6ita, sekretarzagminy, skarbnikagminy, kierownikajednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzEdzalqceji czlonka organu zarzqdzaiEcego
gminnq osobq prawnqoraz osoby wydajqcejdecyzleadministracyjnew imieniu
w6jta1
Bialystok,
dnia28.02.2O1
4r.
Uwaga:
1. Osoba skladaj4cao6wiadczenieobowiqzanajest do zgodnego z prawdq,
starannegoi zupelnegowypelnieniaka2dejz rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku
zastosowania,
nale2ywpisa6"nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no66
poszczeg6lnychskladnik6w majqtkowych,dochod6w i zobowiqzafido majqtku
odrgbnegoi majqtkuobjgtegomal2efiskqwsp6lno6ciqmajqtkowq.
4. O6wiadczeniemajqtkowedotyczymajqtkuw kraju i za granic4.
5. Otiwiadczeniemajqtkoweobejmujer6wnie2wierzytelnoScipienig2ne.
6. W czgSci A o6wiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za5
informacje niejawnedotyczqceadresu zamieszkaniaskladaj4cegoo6wiadczenie
oraz miejscapolo2enianieruchomo5ci.

czEscA
SOSNA,
ALEKSANDER
Ja, niZejpodpisany,
w Orli
urodzony
21.09.1963r.
MIASTA
ZASTEPCAPREZYDENTA
W BTALYMSTOKU
URZADMTASTA
po zapoznaniu
sig z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997r.o ograniczeniu
pzez osobypelniqcefunkcjepubliczne(Dz. U.
gospodarczej
prowadzenia
dzialalno6ci
z 1999r.Nr49,po2.483,
Nr 113,poz.715i Nr 162,po2.1126,
Nr 106,po2.679,2199r.
poz.984
poz.
i
Nr 214, poz. 1806)oraz
306 otaz z 2002r. Nr 113,
z 2000r.Nr 26,
gminnym(Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.
ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
Nr 23, poz.22O,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.
1591orazz 2OO2r.
2e posiadam
1271i Nr 214, poz. 1806),zgodniez arl. 24h tej ustawyo6wiadczam,
:
maj4tkowej
skiejwspolno6ci
wchodzqcew skladmal2efi
t.
ZasobypienigZne:
- Srodkipienig2nezgromadzone
w waluciepolskiej:ok. 28,030zl
- Srodkipienig2nezgromadzone
w walucieobcej: 623,03euro
- papierywartoSciowe:
nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni:nie dotyczy m 2,o warto6ci:tytulprawny:
2. Mieszkanieo powierzchni:nie dotyczy,

rolne.niedotyczy
3. Gospodarstwo
4. Innenieruchomo6ci:
powierzchnia
1. zabudowananieruchomo66,
0, 2400 ha z drewnianymdomem
mieszkalnymo warto6ciokolo 200 tys. tytul prawny:prawowlasnoSci
2. nieruchomo6cleSna, powierzchnia:0,88 ha, tytul prawny: wspotwlasnoSc
w udzialachdo lz czg5ci,o warto6ci:10 tys. zlotych
il1.
Posiadam udziatyw spolkach handlowych- nale2y podac liczbq i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udzialyte stanowiqpakietwigkszy ni2 10% udzialoww sp6Nce:
w roku ubieglymdoch6dw wysoko5ci:
Z tego tytulu osiqgnElem(gfam)

lv.

Posiadamakcjew spolkachhandlowych- naleZypodacliczbqi
emitentaakcji: nie dotyczy
akcjiw spolce:
akcjete stanowiqpakietwigkszyntZ10o/o
w roku ubiegtymdochodw wysoko6ci:
Ztego tytufuosiqgnqtem(glam)
V.
Nabylem(am)(nabylmoj malZonek,z wylqczeniemmienia
przynale2negodo jego majqtkuodrgbnego)od SkarbuPanstwa,
innej panstwowejosoby prawnej,jednosteksamorzqdu
ich zwiqzkowlub od komunalnejosobyprawnej
terytorialnego,
zbyciuw drodzepzetargu nastgpujqcemienie,kt6repodlegaNo
naleZypodacopis mieniai datg nabycia,od kogo:nie dotyczy

vt.
(nale2ypodacformg
gospodarczq2
1. ProwadzgdzialalnoSc
prawnai przedmiotdzialalno6ci):nie dotyczy
- osobiScie
- wspolniez innymiosobami
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysoko6ci:
Z tego tytulu osiqgnqlem(efam)
2. Zarzqdzam dzialaInoSciq gospodarczq lub j estem
(nale2y
pelnomocnikiem
przedstawicielem
takiejdzialalno6ci
podac formg prawnqi przedmiotdzialalno6ci):
nie dotyczy
- osobi6cie
- wspolniez innymiosobami
w roku ubiegtymdoch6dw wysoko6ci:
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam)
vil.
1. W spolkachhandlowych(nazwa,siedzibaspolki):nie dotyczy

,l

r2

frJ",*'9-

- jestemczfonkiemzarzqdu(od kiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorcz$(od kiedy):
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):
Ztego tytutuosiqgnqlem(elam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
2. W spoldzielniach:
nie dotyczy
- jestemczNonkiem
zarzqdu(od kiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorczej
(od kiedy):
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):
Z tegotytuluosiqgnqlem(elam)
w rokuubieglymdochodw wysokoSci:
gospodarczq:
3. W fundacjachprowadzqcych
dziafalno66
nie dotyczy
- jestemczNonkiem
zazqdu(od kiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorczq(od kiedy):
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):
Z tegotytuluosiqgnqlem(elam)
w rokuubiegtymdoch6dw wysoko6ci:
vilt.
Innedochodyosiqganez tytuluzatrudnienia
lub innejdzialalno6ci
zarobkowejlub zajg6,
z podaniemkwotuzyskiwanych
z kazdegotytulu:
- stosunekpracy - Uzqd MiastaBialystok
- {68 665,40zl za okresod 01.01.2013
do
.12.2013r.
dnia31

tx.
Skladnikimieniaruchomegoo warto6cipowyZej10.000zlotych(w przypadkupojazdow
mechanicznych
nale2ypodacmarkg,modeli rokprodukcji):nie dotyczy
X.
pienigZneo wartoScipowy2ej10.000zfotych,w tym zaciqgnigtekredyty
Zobowiqzania
i po2yczkioraz warunki,na jakichzostatyudzielone(wobeckogo,w zwiqzkuz jakim
zdarzeniem,
w jakiej wysokoSci):
nie dotyczy

Powy2sze o6wiadczenieskladam Swiadomy,i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu
karnegoza podanienieprawdylub zatajenieprawdygrozikara pozbawieniawolnoSci.

Biatystok,
dn.28.02.2014r.
(miejscowo56,data)

