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RPW/157064/2018 Drezdenko, dnia 16.09.2018 r.Data uplywu:2018-99-19 (miejscowosé)

Uwaga :

1. Osoba sktadajqca oéwiadezenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannegoi
zupeinego wypeinienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszezegéine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania ,
nalezy wpisaé nie dotyezy”.

3. Osoba skladajaca oSwiadezenie obowigqzana jest okreslié przynaleznosé
poszezegélnych skladnikéw majatkowych, dochedéw | zobowigzar do majatku
odrebnego i majatku objetego malzeriska wspélnoscig majatkowa.

4. OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. OSwiadezenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oSwiadezenia zawarte sq informacje jawne, w ezesci B zaS informacje
niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajqcego o$wiadezenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany Adam Michal Kohwzan
(imiona.i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 17.09.1972 w Drezdenku

Poiskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, oddzial w Zielonej Gérze,
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatéw, inzynier ds. technicznych; radny Rady
Miejskie] w Drezdenku

(miejsce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
dziatainosci gospodarezej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), zgodnie z art.
24h tej ustawy ogwiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzeriskie] wspdlnosci majatkowej lub
stanowigce mdj majatek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 1369,85 zi na rachunku ROR — stan na

  

16.09.2018
~ Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : 260,45 CHF na rachunku walutowym — stan na
16.09.2018
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwote: nie detyczy
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iytul prawny: spadek % calosci
3. Gaspodarstwo ralne:

rodzaj gospodarstwa: rie dotyczy
powilerzchnia: nie dotyczy
0 wartogci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyezy

2 tego tytulu osiagnaiem w roku ubieglym przychéd i dochod w wysokoésci:
nie dotyczy

4, Inne nieruchomosei :
powilerzchnia: budynek gospodarczy z garazem - powierzchnia 49,10 m2, dziatka pod

budynkiem wymienionym w pkt 1 o powierzchni 628 m2, dzlaika pod
budynkiem wymienianym w pkt 4 o powierzchni 481 m2

0 wartosck: budynek - 20000zi, dzialki lacznie- 44360z!

tytul prawny: budynek - wlasnose, dziatki - uzytkowanie wieczyste

i.
Posiadam udziaty w spéikach handiowych ~ nalezy podaé liczbe.| emitenta udzialéw: nie dotycezy
udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10 %udzlaléw w spolce: nie dotyezy
z tego tytulu osiagnaiem w roku ubieglym dochéd w wysokosci: nie dotyczy

iM.
Posiadam akcje w spdlkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akeji: nie dotyczy
akeje te stanowig pakiet wiekszy niz 10 % akcfi w spétce: nie dotyczy
2 tego tytutu osiagnglem w roku ubieglym dochad w wysokosci : nie dotyczy

¥.
Nabylem (naby! méj matzonek, z wylaézeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od
Skarbu Panistwa, inne] paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkaw,
komunainej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktore podlegato zbyciu w
drodze przetargu ~ nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyezy

Vi
1. Prowadze dziatalnos¢ gospodareza * (nalezy podaé forme prawna i przedmiot dzialalnosci);

nie dotyezy
- osobiscie: nie dotyezy
-wspdlnie z innymi osobami: nie detyezy
z tego tytutu osiggngiem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyozy

2. Zarzadzam dziatalnoSciq gospodarczq tub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takie]
dzialalnosel (nalezy podaé forme prawna i przedmiat dzialalnosei }: nie dotyczy
~ asobiscie: nie dotyezy
-wspdlnie z innymi osobami: nie dotyezy
z tego tytulu osiagnglem w roku ubiegiym dochod w wysokogck: nie dotyczy

VIL
1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba sporki); nie datyczy
~ jestem ozionkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyezy
- jestem czionkiem rady nadzerezej (od kiedy): nie dotyczy
- jester cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyc2y
2 tego tytulu osiggnalem w roku ubleglym dochéd w wysokosci: nie dotyczy

2. W spdldzielniach: nie dotyczy
~jestem czionkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej

*

(od kiedy): nie dotyczy.
\ ~ jestem czionkiermn komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy

\
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2 tego tytulu osiagnglem w roku ubieglym dechéd w wysckosci: nie dotyezy

3. W fundacjach prowadzacych dzialalno$¢ gospadarcza: nile dotyezy
- jestem cztonkiem zarzadu (od Kiedy): nie dotyezy
« jestem cztonkiem rady nadzorezej (od kiedy): nle dotyczy.
~ jestern cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytuiu osiggngiem w roku ublegiym dochéd w wysokosci: nie dotyezy

VUL
Inne dechody osiggane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialainoSci zarobkowej lub zajed, z podaniern
kwot uzyskiwanych z kazdego tytul:
§0740,26 zi brutto - dochody z tytulu stosunku pracy za rok 2018
941752,00 zt ~ dieta przewodniczacego Rady Misjskiej za rok 2018

X
Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej) 10 000 zlotych (w orzypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke , modelj rok produkeji) ;
Opel Zafira 2012

x.
Zobowigzania pieniezne o wartoSci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyezki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakira zdarzeniem, w jakiej wysokoéci):
Raiffeisen Polbank 200000,00 zi indeksowany do CHF, 30 fat, oprocentowanie 4,07167%, kwota
de splacenia na dzier 16.09.2018 66532,89 CHF; Raiffeisen Polbank 40000,00 zi indeksowany
do GHF, 30 lat, oprocentowanie 4,02233%, kwota do splacenia na dzieti 16.09.2018 40694,75
CHF; oba kredyty udzielone na warunkach ogéinych w zwiazku z rozbudowg | modernizacjg
domu mieszkalnego wykazanego w dziale ll pkt 4; Zaktadowy Fundusz Swiadezen Socjainych
PGNiG S.A. pozyezka 40000,00 zi na cele rozbudowy i nadbudowy domu, oprocentowanie 2%
stopy procentowej, ilog¢ rat 120, kwota do splacenia na dzien 16.09.2018 29580,60zi

Powyzsze oSwiadozenie skladam Swiadomy(8), iz na podstawie ast. 233 § 1 Kodeksti karnago 24
podanie-hieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia won

Drezdenko, 16.09.2018
(miejscowose , data}

 

1. Niewlasciwe skresiic.
2. Nie dotyczy dziatainosei wytwérezej w rolnictwie w zakresie produkeji roslinnej | zwierzecej, w
formie i zakresie gospedarstwa rodzinnego.
3. Nie dotyezy rad nadzorezych spdldzieini mieszkaniowych.

 
   

 


