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Uwaga:

obowiqzana jest do zgodnego z prawdq' starannego i
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jejteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6
"aiqg!glyg41.
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzari do majqtku odrgbnego imajqtku objStego
mat2efi skq wsp6lno6ciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq'

1. Osoba skladajqca oswiadczenie

5.
6.

O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne'

W czggci A o6wiadczenia zawarte sq informacje iawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci,

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), Miroslaw

t.."ir*Y""",*Iisko

oraz nazwisko rodowe)

urodzony 07 marca 1962 r. w Olsztynie

Urzqd Miasta Wfoclawek Wydzial Gospodarki Miejskiej, Kierownik Referatu Publicznego Transportu

zbiorowego

(mieisce zatrudnaenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczel przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz U:a 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia I marca
igsb r. o samorzqdzie ghinnym (Dz. tJ. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z aft. 24h tej. uslawY oswiadczam, 2e

posiadamwchodzqcewiktadmal2eriskiejwsp6|noscimajatkowej@:
L

Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 127293 zl

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 330 USD

papiery wartosciowe:
-PARASOL
FIO
na kwote: 458009 zt.

PKN ORLEN, PZU, TAURON, Subfundusz SKARBIEC, Unifundusze FlO, INVESTOR

.

It.
1

. Dom o powierzchni: 160 m2., o wartoSci: 250000 zt, tytul prawny: wspdlwlasnoS6

2. Mieszkanie o powierz chni: nie dotyczy
..m2, o

warto6ci:

.......tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqlem(Qlam) w roku ubieglym pzychod i doch6d w wysokosci: ....................

4. lnne nieruchomosci:
powiezchnia: dzialka o pow. 1200 m2 zabudowana domem pkt. ll

1

o wartosci: .20000 zl

tytul prawny: wsp6lwlasnoSC

.

Posiadam udzialy w spotkach handlowych

-

nalezy podaC liczbe iemitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10o/o udzial'w w sp6lce:
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akcje te stanowiE pakiet wiQkszy niz 10% akcji w sp6lce: ....................
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Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majEtku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby

prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu
podae opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

1

-<t'' -Iw

-

nalezy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

.

.. .. .

...

....

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ......................

vil.
Inne dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia lub innej

dzialalnosci zarobkowej lub zajQ6,

z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: 2885,87 zl

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
NISSAN MICRA 2006 r'
poda6 markQ, model i rok produkcji): NISSAN PRIMERA 2003

r'

X.

Zobowiazania pieniQzne o wartosci powyzej 1O 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczKi oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z iakim zda?eniem, w jakiej wysoko6ci): nie dotyczy

powyzsze oswiadczenie sk adam Swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zahjenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoeci.

.

1

2

Np-*p.*h-ql Qltfl9(mieiscowo54, data)

Nierv,lasdw€ skre6liC,

(podpb)

Nie dotyczy dzialalnosciwytworczej w rolnictwie w zakresb produkqi roslinnej i 4riezQcei, w formle i zakresie gospodarstwa

lodzinn€go.

! Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

