t-

powiatu,
kierownikajednostkiorganizacyinej
ie
DZIERZGON dnia 27.o2.2o17r.

(miejscowoi6)
Uwaga:
l. Osoba sldadai4ca o5wiadszenie obowiqzana iest do zgodnego z prawd4 starannego i zupelnego
wypetnienia ka2dei z rubryk
2. lei.eli poszezeg6lnerubryki nie znaidui4 w konkrebrym przypadku zastosowania,naleiy wpisad,,nie
dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana iest olae6li6 prrynaleinofit, poszmeg6lnych skladnik6w
mai4tkowych, dochod6w i zobowiqzaf do mai4tku odrqbnego i maiqtku obiqtego malZefsk4
wsp6lnoSci4mai4tkowq
4. Oiwiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tl.ru w kraiu i za granicq.
5. Oswiadczeniemai4tkowe obeimuie r6wnie2 wierzytelno6ci pieniqZne.
6. W czqsci A o6wiadczenia zawarte sq informacie iawng w czq5ci B zaS informacie nieiawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladaj4cegoo5wiadczenieoraz miejsca poloienia nieruchomo5ci.

czEscA
Agnieszka Monika M ackiewicz (Borkowska)

la, ni2ej podpisany(a),

(imiona i nazwiskooraz nazwiskorodowe)
urodzony(a). 24,07,7987r.w

powIATowY

Sztumie

uRZAp PMQY W SZT,UMIEZ/S W pZIERZGONIU

dltrektor
(mlejscezatrudnienia,stanowiskolubfunkcj a)
po zapoznaniusiq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 t o ograniczeniuprowadzeniadzialalno5ci
j pruezosobypelni4cefunkcjepubliczne(Dz.U. Nr 106, poz-679, z 1998 r. Nr 113, poz.7t5 i Nr 162,
gospodarcze
poz.1,126,z 7999 r. Nr 49, poz. 483,z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 2 14, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorz4dziepowiatowym (Dz.U. z 20OLr, Nr 142, poz. 1592 oraz z 2O02r.
Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.t27L, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
2e posiadamwchodzqcew sklad mal2efskiejwsp6lnoScimaj4tkowej
zgodniez art 25c tej ustavvyoSwiadczam,
lub stanowi4cem6j maj4tekodrqbny:
L
Zasobypieniq2ne:
pieniq2ne
Srodki
-

zgromadzone

w

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

walucie

polskiej:

2 700 02L..............

NIE DOTYCZY.

na kwotq:

II.
1. Dom

o

powierzchni:................N18
DOTYCZY.

2.
Mieszkanie
o
prawny:
tytul
wsp6lwlasnoif

powierzchni:
malhefiska

67,79

m2,

m2,

o

warto5ci:

wartoSci:

200 000.-.

DOTYCZY

NIE

rolne:

Gospodarstwo
3.
rodzaj gospodarstwa:
wartoSci......
o
zabudowy:
rodzaj

powierzchnia:

Ztego rytulu osi4gn4lemfqlam)w roku ubiegtymprzych6d i doch6dw wysoko5ci:NIE DOTYCZY
NIEDOTYCZY.
4.
Inne nieruchomo5ci:
o warto5ci:

tytul prawny:.......................
III.
udzialyw sp6lkachhandlowych- nale1ypodadliczbqi emitentaudzial6w: NIE DOTYCZY
Posiadam
- lJdzialyte stanowi4pakietwiqkszy ni2LOo/o
udzial6ww sp6lce:.........
- Ztego tytulu osiagn4lem(qlam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysoko5ci:.......'......

ry.

Posiadamakcjew sp6tkachhandlowych- nale2ypoda6liczbqi emitentaakcji:NIEDOTYCZY
- Akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy ni? L0o/oakcji w sp6lce:

w roku ubieglymdoch6dw wysoko5ci:
Ztego t5rtuluosi4gn4lem(qtamJ

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2oneh z v,tyl4czeniemmienia przynaleZnegodo jego maj4tku
odrqbnego)od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego,ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastQpuiacemienie, kt6re
podlegatozbyciu w drodze przetargu- nale2ypodai opis mienia i datq nabycia,od kogo:
NIEDOTYCZY

u.
(nale2ypodadformg prawnai przedmiotdzialalnoSci):
1. ProwadzqdzialalnoS6gospodarcz4tt

NIEDOTYCZY
- osobiScie

- wsp6lniez innymi osobami
w roku ubiegtymprzych6di doch6dw wysoko6ci: NIE DOTYCZY
Z tegot;rtulu osi4gn4lem(qtam)
Zarz4dzamdzialalno6ci4gospodarcz4lub jestem przedstawicielem,pelnomocnikiem takiej
2.
dzialalno6ci(nale2ypodai formq prawnEi przedmiotdzialalno6ci):NIEDOTYCZY
- wsp6lnie z
innymi osobami
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:NIE DOTYCZY
Ztegot5rtutuosi4gn4lem(qtam)
VII.
1.

W

sp6lkach

handlowych

(nazwa,

siedziba

sp6lki):NlE

- jestemczlonkiemzarz1du(od kiedy):................
- jestemczlonkiemrady nadzorczej(od kiedyJ:
- jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej[od kiedy):.
w roku ubieglymdoch6dw wysoko3ci: NIE DOTYCZY
Z tegotytulu osi4gn4lem(qlamJ
2.

W sp6ldzielniach:
- jestemczlonkiemzarz4du(od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestemczlonkiemrady nadzorczeitii
(od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy): NIE DOTYCZY
w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci: NIE DOTYCZY
Z tegot5rtuluosi4gn4lem(qlam)

DOTYCZY

