Trzeci Urząd Skarborvyw Bydgoszcry
(nazwa Urzę du Skrlr bowego)

oświadczenieo staniemaiątkowym
Ja, niżejpodpisanaAnna Sierszulska.Walęza z domu Sierszulska
( w przypadku kobiet podać nazwiskopanień.skie)
w Bydgoszcry

Urodzona

Zatrudnionaw Prokuraturze Rejonowej w Nakle nad Notecią na stanowisku asesora
(miej,scezatrudnienia, .stonon,iskolub.funkcja)
zamieszkataw

po zapoznaniu się z przepisami ustąłvyz dnia 2] sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniqce.fitnkcjepubliczne (tekstjednolity z 2006 r. Dz. U.
Nr 216, poz. 1581), zgodnie z art. ]0 tej uslawy oświadczam,ze pclsiadam v,chodzqce w skład
małżeńSkiej
wspólnościustawowej lub stanowiqce mój majqtekodrębny:

l. Dom o powierzchni: nie posiadam

2. Mieszkanie(wtasnościowe,
spółdzieIczewłasnościowe
lub inne): posiadam mieszkanie
wlasnościowe
adres:
powierzchniacałkowita:87,63 m2
współwłasność,
wielkośćudziału):
wspó|nośćmajątkowa maDeńska
tytułprawny(własność'
(112\

3. Gospodarstworolne:nie posiadam
rodzajgospodarstwa:
nie posiadam,powięrzchnia...............:-j.:...'.......'..........'
a d r e s .:. . . . . . . . . . . . . . . .'...............'.podaćjaki):
t}'tułprawny (własnośc,
współwłasność,
użytkowaniewieczyste'dzierŻawa,inny t1.tuł,
'..........-:
(place,działki):nie posiadam
4. Inne nieruchomości
(adres, tytułpraw,ny..wlasność,
v,spółwłasntlść,
inny tytuł_ podać jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pieniężne:
. środkipienięŹnezgromadzonew waluciepolskiej: około l8 000 (osiemnaście
tysięcy)złoĘch
- środkipienięŻnezgromadzonew walucieobcej:nie posiadam
- papiery."vartościorve:
nie posiadamna kwotę: ........-*.'.
II
Nabyłem(am)(nabyłmój nralzonek)mienie od Skarbu Państwa,innej państwowejosoby prawnej'
jednostek samorządu ter}torialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej' które
podlegatozbyciu rv drodzeprzetargu:
t*Ł

nie

::1i:
::'::1:"'::t:
::::
:::::ti:":
:
::::
III
1. a* Nie jestem członkiemzarządu ani rady nadzorczej,komisji rewizyjnej spólki prawa
hand|owego,ani też czlonkiem zarządu fundacji prowadzącej dzialalnośćgospodarczą.
b*

(lt,ymienićpełnionefunkcje i stanołł,iska
,,,,, , ,*:*,,j,

,,j^-),,;,
*,o:,,,,*

Z tego ty.tułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
..........:-:........--.;
2. a* Nie jestem zatrudniona ani teżnie rvykonujęinnych zajęć w spólkach prawa
handlowego, które mogĘby wywolać podejrzenieo moją stronniczośćlub interesowność.
bt @t@+#q.iń.f*ld{*i€€4ęełe:

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymao"Iloa* |,or.os.i

3 . a * Nie jestem cz|onkiem zarządu',rady nadzorczej ani komisji rewĘjnej
spóldzie|ni'l
br

Z tego tytułuosiągnąłem1ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

4. W następującychspółkach prawa handlowego posiadam niŻejpodane
udziały lub akcje: nie
posiadam

l0% kapitału.

IV
l. Nie prowadzę działa|ności
gospodarczej na w|asny rachunek ani wspótnie z innymi
osobami, nie zarządzam również taką działalnościąani nie jestem przedstawici
e|em czy też
pe|nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia|aIności2.

Z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

V
Składniki mienia ruchomego powyiej 10 000 zł. (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŹy
podaćmarkę,model i rok produkcjinie posiadam

VI
Zobowiązania pienięŻnepowyiej l0 000 zł' w tym zaciągniętekedyty i poŻyczki oraz warunki, na
jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości):
l) Kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego zaciągnięty w
w
wysokości180 000 złotychw dniu 18 kwietnia2013 r. na okes 25 lat, na dzień 31 grudnia
wynosi 3.077o
20l6 r. do spłatypozostałookołol60 000 zt' oprocentowanie
2) Umowa poŻyczkt na zakup towarów zawarta rv dniu l 1 sieęnia 20 l ó r. na kwotę l 800 zł na
okes 20 miesięcy tj. do dnia 9 kwietnia 2018 r,' na dzień 31 grudnia 20l ó r, do spłaty
.l440
pozostało
zł
VII
Innedodatkowedaneo staniemajątkowym:nie posiadam
Z tego tytułuosiągnąlenr(ęłam)
w roku ubiegłymdochód lv wysokości:
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1997 r, o ograniez
fttuiezne'@*a-+10g6

r. Nł 216; p€z.
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Jestem świadomaodpowietlzialnościkarnej za zlożeniafatszsluego ośyviadczenia'

Nakłonad Notecią
2l marca 201'l r.
(miejscowość
i data)

Au^ t*ou l,Ó0--l^/o}9,o
(podpis)

* Niewtaściwesh.eślići uzupetnić,tvpisujqcv, p9szczególnychpunktach odpov,iedniedane

