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w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaiqcej i czlonka otganu zarzqdzajqcego gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtar
Biatystok, dnia (.)....kwietnia 2019 r.
(mie.iscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleZy
wpisa6 "nie dotvczvrr.
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid prrynale2no6d poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malZeiskq wsp6lno3ciq majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelno5ci pienigZne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarle sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
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Ja, niZej podpisany(a),

STANISLAWA KOZLOWSKA...................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.09.1952 r. w PODtr UBIANKA.............................

URZAD MTEJSKT W BrAr-YMSTOKU, SKARBNTK MrASTA.................
(miej sce zatrudn ienia, stanowi sko lub funkcj a)

2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22017 r. poz. 1875 ze zm.), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce Str&lad malZeriskiej wsp6lno5ci
maj4tkowej lub stanowiqce m6j maiatek odrebnv
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia
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I,
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienig2ne zgromadzone

w

walucie polskiej: 405.000

zl

(Czterysta

ztotych)..............
- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej: 170 euro, 675 USD,...........

- papiery wartoiciowe: TFl, IKE .............
na kwotg: 130.000 zl (Sto trzydzieSci tysigcy zlotych).

pigi

tysigcy

II.
I.

Dom o powierzchni: nie dotyc2y,,...,..... m2, o wartoici: 21........................

tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni : 63,20 m2, o wartoici : 260.000 21...

.....

tytul prawny: wsp6hvlasnoSi odrgbna wraz z wsp6hvlasnoSci4 odrgbnq dzialki

-

wartoSi dzialki

w

wysokoSci: nie

3.600 zl.
3. Gospodarstwo rolne:. nie dotycxy
rodzaj gospodarstwa:...........,..., powierzchnia:
o wartosci

tytul prawny

Z

tego tytulu osi4gnqlem(glam)

w roku ubieglym przych6d i

doch6d

dotyczy
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: Gara2 o powierzchni 16,6 m2 wraz z wsp6lwlasno5ci4 czgdci dzialki o warto6ci:
20.000 zl, grunt

- 1.000 zl.

tytul prawny: w1asno56.........

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
Nie dotycq........

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podat liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek,
odrgbnego)

od

z

wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku

Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek

samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu

w drodze

przetargu

- nale?y podai opis mienia i

datg nabycia,

od kogo: nie dotycqy.-.....

vI.

l.

Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz42 (nale2y podai formg prawn4

i

przedmiot dzialalnoici): nie

dotyc2y...........
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego tltulu osi4gnqlem(Elam)

w roku

ubieglym przych6d

i

doch6d

w

wysoko5ci:

2. Zarz4dzam dzialalno$ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nalezy poda6

formg prawnE i

przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

l.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dorycqt

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie

2. W sp6ldzielniach:
Nie dotycqy........
-

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego t).tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarcz4:
Nie dorycZy........
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t).tulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z

tfulu

zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajgi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaZdego tyulu: doch6d z tytulu zatrudnienia: 203.685,40 zl (Dwie5cie trzy
tysi4ce szeSdset osiemdziesiqt pigi zlotych 40 groszy).

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o

wartoSci powyzej 10.000 ztotych

(w

przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji): ,,SUZUKI 5x4" 22013 r.

x.
Zobowi4zznia pienig2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
wysoko6ci): nie doly cqy

w ntiqzku z jakim

kedyy i polyczki

zdarzeniem, w jakiej

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie

art.233 g

I

Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Bialystok,

ti

kwietnia 2ol9 r.
(miejscowoSi, data)

I
2

(podpis)

Niewla6ciwe skreilid.

Nie dotyczy dzialalnoSci wlw6rczej w rolnictwie w zakesie produkcji rodlinnej

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

zwrctzgceJ,

