Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszcis l
(ruzwa U rzędu Skarhou,ego )

oświadczenie

o stanie majątkowym

. na dzień 26 czenllca 20|? t.

Ja' niżejpodpisanaAnna Sierszulska-Walęzaz domu Sierszulska
( w przypadku kobietpodać narwisko panieńskie)
Urodzona

w Bydgoszcry

Zatrudnionaw Prokuraturze Rejonowej rv Nakle nad Notecią na stanowisku prokuratora
(mieisce ztttrudnienia, stanott i'rko lub funkcj a)
w
zamieszkała
po zapoznaniu się z przepisami usta|+,))
z dnia 2] sierpnia ]997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnościgospodarczej przez osoby pełniqce.funkcjepubliczne (tekstjednoIity z 2006 r. Dz. U.
Nr 2!6, ptlz. 1584), zgodnie z art. I0 tej Lls!ąwyośluiudczan,że posiadam łuchodzqcev, skląd
małżeńskiejw,spólnościustal.)owejlub stanoy,iqcemój najqlek odrębny:
L Dom o powierzchni: nie posiadam
lub inne): posiadam mieszkanie
spótdzielczewłasnościowe
2' Mięszkanie (własnościowe,
wIasnościorve
adres:' '
powierzchniacałkowita:87'63 m2
współrvłasność,
wielkośćudziaht):wspó|nośćmajątkowa małżeńska
tytułprawny (własność,

nt2)
rolne:nie posiadam
3. Gospodarstrvo
powierzchnia
rodzajgospodarstwa:
nie posiadam,

.m"

adres:
rvspółwłasnośó,
użytkowaniewieczyste,dzierŻawa,inny tytuł,podaójaki):
tytułprawny (własność,

(place,działki):nie posiadam
4. Innenieruohomości
(arlres,tyhtłprctwny: własność,
inny tytuł_ podttćjaki oraz inne dane)
współwłasno'ść'

5' Zasoby pieniężne:
- środkipieniężnezgronradzonew waluciepolskiej: okolo 24 000 (dwarlzieścia
cztery Ęsiące)
zIoĘch
- środkipienięŻnezgromadzonew walucieobcej:nie posiadam
- papierywańościowe: nie posiadam na klvotę:
]I
Nabyłem(am)(nabył mój małŻonek)mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które
podIegało
zbyciu w drodzeprzetargu:

r*

nie

Podaćrodzaj mięnia,datęnabycia,od kogo :

III
l. a* Nie jestem członkiemzarządu ani rady nadzorczcj, komisji rewizyjnej spólki prawa
handlowego,ani też członkiemzarządu fundacji prowadzącejdziala|ność
gospodarczą.
b*

(łvymienićpełnitlnefunkcj e i Stanowiskl wraz z nanl,ami spółek i fundacji)
Z tegotytułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłymdochód w rtrysokości:

2. a* Nie jestem zatrudniona ani teżnie \'yykonujęinnych zajęćw spólkach prawa
hand|owego, które mogĘby wylvo|aćpodejrzenieo moją stronniczośólub interesowność.
b*

Fęffiie*iene#e:

Z tegotytutuosiągnąłem(ęłam)
wroku ubiegłymdochód w wysokości:

3. a* Nie jestem czlonkiem zarząrJu,rady nadzorczej ani komisji rewĘjnej spółdzielni.
bł

i

w roku ubiegłylndtlchódw wysokości:
Z tego tytu,łu
osiągnąłem(ęłanr)

4. W następujących
spółkachprawa handlowegoposiadanrniiej podaneudziałylub akcje: nie
posiadam

(,::,,:|:,!,:,,,'::,",:tk1s;ua.iattl'w

Z tego tytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód rv wysokości:
Równocześnie
ośrviadczam,
Żew spółcenie posiadam

moje udziały( Iub akcjcl przekracza1q
10o/o.
W pozostałych
spółkachprarvahandlowegoposiadaneudziałylub akcje nie stanowią10%kapitału.

IV
i. Nie prowadzę dzialalnościgospodarczejna wlasny rachunek ani wspólnie z innymi
osobami, nie zarzątJzam również taką dzia|alnościąani nie jestem przedstarviciele m czj" też
pelnomocnikiern w prorvadzeniu takiej dziaIaIności,'

2.

ł+rc

Z tego tyułu osiqgnqlem{ęłaml r,rroku ubieglymdochód w wysokości:
r--:-;-:--;:::V
Składnikimienia ruchomęgopowyżej 10 000 zł. (w przypadku pojazdów mechanicznychnależy
podaćmarkę,model i rok produkcjinie posiadam
mąŻ

pojazduopel Astra r. 2008 o wartościokoło 17 000 zł
współwłasność

VI
ZobowiązaniapienięŹnepowyżej10 000 zł.w tym zaciągniętekred1,tyi poŻ5,czkioraz rvarunki'na
jakich zostałyudzielone(wobeckogo' w związkuzjakim z<larzeniem'
rvjakiej wysokości):
l) Kredl hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego zaciągnięty w
w
wysokościl80 000 ztotychrv dniu 18 kwietnia20l3 r. na okres25 lat. na dzień 26 czerwca
2017 r. do spłatypozostałookoto l60 000 zł' oprocentowaniewynosi 3,077o
2) Umowa poiyczki na zakup towarów zawarta!V dniu l l sierprria20ló r. na kwotę l800 zł na
okres 20 miesięcy tj' do dnia 9 kwietnia 2018 r.' na dzień f6 czerwca 2017 r. do spłaty
Dozostało
960 Zl
VII
Innedodatkowedane o staniemaiątkowfm: nie posiadam
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Nak|onad Notecią
27 czerwca2017 r.
(miejscowość
i data)

- Horszg
Ąnr',osonn'/.<źo
(podpi.)

* Niewłaśt,iwe
skreśIići uzupełnić,wpisujqc w ptlszczególnychpunktach odpov,iedniedane

\

