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Bialystok,dnia 18.03.2014
(miejscowoS6)

Uwaga:

z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie'
1 . osoba skladajqcaoswiadczenieobowiqzanaiest do zgodnego
nia ka2dejz rubryk.
nale2ywpisac "nie dotv'
Je2eli poszczeg6lnerubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
czv".
przynale2no56poszczeg6lnychskladnik6w maiqt'
osoba sktadajqcaoswiadczenieobowiqzanajest okresli6
majqtku objqtego mat2eriskqwsp6lno6ciq maoOrqbnego'i
riraiqif;
kowych, dochod6w i-ioOo*iqi"n Oo
jqtkowq.
granicq'
4. Oswiadczeniemaiqtkowedotyczy maiqtkuw kraju iza
pieniq2ne.
5. oswiadczenie majqtkoweobeimuje r6wnie2 wierzytelno6ci
jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre'
6. w czgsci A o6wiadczeniazawarte sq informacje
polo2enianieruchomosci'
su zamieszkaniasfffiaJlcego o5wiadczenieoiai miejsca

czEscA
Ja,nizejPodPisanY(a),
urodzonY(a)

z domuOkurowska
RenataPrzygodzka,

liririonai nazwiskooraznazwiskorodowe)

24.12.1965

ZastqpcaPrezydentaMiasta eiaesos\oj;sce

w Pucku
tubfunkcja)
stanowisko
zatrudnienia,

odrgbnY:

t.
ZasobyPienig2ne:
89.299'07
(stanna 31.12.2013)
w wa|uciepo|skiej:,.?t!l"k oszczqdnosciowy:
_ Srodkipieniq2negromadzone
zl; polisy
22'900
ok'
inwestycyjne:
3.186,94; fundusze
zl; rachunki oszczgdnosciowo-rozlicr"nLuu",
ok.40.000zl
ubezpieczeniowe:
w wa|ucieobcej:330euro;35 USD(got6wka)
gromadzone
- Srodkipienig2ne
- papierywartoSciowe:
nie Posiadam
na kwotq:
il.
tytulprawny:niedotyczy
1. Domo powiezchni:niedotyczym2,o wartogci:niedotyczy
wlasnos6lokalu (z
ni: 72,4 m2, o wartoSci:ok. 280.000zl tytul prawny:odrgbna
2. Mieszkanieo powierzch
7771257770)
w gruncie:
udzialem
rolne:
3. GosPodarstwo
niedotyczy
nie dotyczy , powierzchnia:
rodzalgospodarstwa:
o warto5ci:niedotYczY
niedotYczY
rodzalzabudowY:
niedotYczY
tytulprawnY:

w rokuubieglympzych6didoch6dw wysokoSci:nie dotyczy
Z tegotytuluosiqgnqtem(glam)
4. lnnenieruchomoSci:
powiezchnia:dzialkaniezabudowana
3032 m2 (dodatkowoudzialy:117dzialkio powiezchni3069 m2 oraz
1l'14dzialKio powierzchni1264m2)
ok. 42.000zl
o wartoSci:
tytufprawny:wlasnoSd
il1.
- nale2ypoda6liczbgi emitentaudzial6w:
Posiadamudziatyw sp6tkachhandlowych
niedotyczy
udzial6ww sp6lce:niedotyczy
udzialyte stanowiqpakietwigkszyni210o/o
niedotyczy
w rokuubieglymdochddw wysokoSci:
Ztegotytuluosiqgnqlem(glam)

tv.
- nale2ypodadliczbqi emitentaakcji:
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych
niedotyczy
akcjiw spdlce:niedotyczy
pakietwigkszyni210o/o
akcjete stanowiq
niedotyczy
w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztegotytuluosiqgnqlem(elam)
V.
mieniapzynale2nego
(nabylm6j mal2onek,z wylqczeniem
.samorzqdu do jego majqtkuodrqbnego)od SkarNabylem(am)
ich zwiqzk6wlub.od kojednostek
terytorialnego,
bu pahstwa,innej pahitwowelosoby prawnej,
- nale2ypoda6opis
przetargu
w
drodze
podlegalo
zbyciu
munalnejosobyprawnelnastqpujqcamienie,fttdre
od kogo:niedotyczy
mieniai datqnabycia,

vt.
niedotyczy
dzialalnoSci):
(nalezypodacformqprawnqi przedmiot
gospodarczq2
1. prowadzqdzialalnoSc
- osobiScie
niedotYczY
- wsp6lnie
z innymiosobaminiedotyczy
niedotyczy
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:
Z tegotytuluosiqgnqlem(glam)
takiej dzialalnoSci
pelnomocnikiem
2. zazqdzam dzialalnosciqgospodarczqlub jestem pzedstawicielem,
niedotyczy
dzialalnoSci):
(nale2ypoda6formgprawnqi przedmiot
-

niedotYczY
osobiScie
z innymiosobaminiedotyczy
wsp6lnie

nie dotyczy
w rokuubiegtymdoch6dw wysokoSci:
Z tegotytuluosiqgnqtem(gtam)
vll.
(nazwa,siedzibasp6lki):niedotyczy
1.W sp6lkachhandlowych
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):niedotyczy
(od kiedy):niedotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczej
(od kiedy):niedotyczy
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej
niedotyczy
w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztegotytuluosiqgnqlem(qlam)
2. W sp6ldzielniach:
nie dotyczy
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):niedotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorcze.l3
1odkiedy):niedotyczy

- jestemczlonkiem
komisjirewizyjnej(od
kiedy):niedotyczy
w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
niedotyczy
prowadzqcych
gospodarczq:
3. W fundacjach
dzialalnoS0
niedotyczy
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):niedotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczej
(od kiedy):niedotyczy
- jestemczlonkiem
kiedy):niedotyczy
komisjirewizyjnej(od
niedotyczy
w rokuubieglymdoch6dw wysoko5ci:
Z tegotytuluosiqgnqlem(g{am)
vill.
zarobkowejlub zajg6, z podaniemkwot
Inne dochodyosiqganez tytulu zatrudnienialub innej dzialalnoSci
zl, w tym:
z ka2degotytulu:dochodyuzyskanew 2013rokuog6lem: 249.194,71
uzyskiwanych
1)z tytuluzatrudnienia:
- 163.246,34zt,
- Uzqd Miasta
- Uniwersytet
72.760,15
zl:
w Biafymstoku
2) z tytuluum6wo dzieloi zlece6:
- Narodowe
CentrumNauki
- Wojew6dzki
Uzqd Pracyw Rzeszowie
- Stowazyszenie
Rolnictwai Agrobiznesu
Ekonomist6w
3) z tytutuprawautorskich:
- Uniwersytet
w BialYmstoku
- Stowazyszenie
Rolnictwai Agrobiznesu
Ekonomist6w

-

320,00zl;
800,00zl;
800,00zl;

- 11.163,222|l;
105,00zl;

tx.
nale2y
Skladnikimieniaruchomegoo wartoscipowy2ej10 000 zlotych(w przypadkupojazd6wmechanicznych
rok
ToyotaYaris;
rokprodukcji20'11;wartoS6ok.80tys.zl;
ToyotannV+,0;
irokf,rodukcji):
fud"e markq,modet
'11
zl
tys.
ok.
produkcji
2004;wartoS6

x.
pieniQzne
o wartoscipowyZej10 000 ztotych,w tym zaciqgnigtekredytyi po2yczkioraz warunki,
Zobowiqzania
w jakiejwysoko6ci):
* j"t irn zostaiyudiielone(wobeckogo,w zwiqzkuziakim-zdarzeniem,
pKO-BP;
zt (stan zobowiqzarlna dziei 31.12.2013\:
w wysot<oici121.988,41
l)'po2yczka hipoteczna;Bank
6 3 . 5 0 1 . 1z8l

powy2szeo$wiadczenieskladamSwiadomy(a),
iz na podstawieart. 233 $ 1 Kodeksukamegoza podanieniewolnoSci.
prawdylub zatajenieprawdygrozi karapozbawienia

Bialystok,18.03.2014
(miejscotlo6d, data)

t NieudaSciwe
skre5li6.
t ttie Ootyczydzialalno5ciurytw6rczej
w zakresieprodukcjiro5linnejiaviezgcej, w formiei zakresiegospodarw rolnic;twie
^ stwa rodzinnego.
sp6ldzielnimieszkaniowych.
" Nie dotyczyrad nadzorczych

