ośwlłoczerulerułlłrxowe
członka zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika
powiatu, kierownika jednostki
organizacYjnej Powiatu, osobY zarządzające] i członta
;iÓ].l zarządzającego powiatową
prawną oraz osoby wydającej decyzje
administiacyjne w imien"iu starosty

osobą

Zielona Gora, dnia 28.06.2017r.
(miejscowość)
Uwaga:

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do

zgodnego z prawdą, starannego
i^zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
runryki nie Źnajdują w konkretnym pnypadku zastosowania,
należy
iri:::'!,ł:Z:""r;":ł|"

3, osoóa składająca oŚwiadczenie obowiązana jest
składnikow majątkowYch, dochodow i zobowiąrŹrł okreśIićpnynależnośćposzczegolnych
ao ńiiątku odrębnego i majątku objętego
y a!ż9 ńska ws po l ności ą m aj ątkową.
|,
liwi,aa.czenie mają\|owó a9tyciy maiątku w kraju iza granicą.
s^,
fjw i a a.c ze n i e m aj ątkow e o b ói m ii e rów n i ez w i eizyte t nóśći p
6, W częŚci A oŚwiadczen.ia zawaie są.inform"clejairÓ,ł i e n i ężn e,
cręsći B zaśinformacje niejawne
zamieszkania
osiiai"r"ńi"
oraz mieisca położenia
i?:!::i:"^.:::""'
"ił"a"iąr"go'

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany M|ROSŁAW ZELISKO,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 12.1970 r w Zielonej Gorze

Liceum ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego
,,Grota,,w Gzenłieńsku_
Dyrektor
( m i ej

sce z atru

d n ie n

i

a,

sta n ow

is

ko

l

u

b

f u n kcj

a)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawY z dn!1 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działatności
gosPodarczej Przez osoby pełniące funńcje publiczne
6j ori , i.-, zooa r-nr 21 6, poz,' 1-s8ł-z poźn. zm. ) oraz
ustawy z dnia 5 Czerwca 1998 r"o
powiatowym rt i o.. u. z 201 6 r. poz, 814 poźn
z
"urooąd.ie
że poŚiadam wchodŹącó w skład maneriskie1 wsploiiości zm.), zgodnie z
majątxówe1 iui
Ir"r:i?r:!;e'TłrŁY:Xi;;:tr,

l.

Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone w
walucie polskiej: : NlE DOTYCZY

- środki pienięzne zgromadzone w
walucie obcej: NlE DOTYCZY..

- papiery wartościowe: NlE DOTYCZY...

ll.
1. Dom o

pow NlE DOTYCZY

.

tytuł prawny: : NlE DOTYCZY

o wańości łącznej: : NlE DOTYCZY zł

2, Mieszkanie o Powierzchni: NlE
DOTYCZY... m2, o wartości: 1116 DoTyCZy tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: NlE DOTyCZy..

.

rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY.. powierzchnia:
,
N|E DoTYCZY...
o wartości: NlE DOTYCZY.
.

rodzaj zabudowy: NlE DoTyCZy...
tytuł prawny: NlE DoTYCZY,..

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod
i dochód w wysokości:
NlE DoTyCZy...
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: NlE DoTyCZy.

,

o wartości: NlE DOTYCZY..
tytuł prawny: NlE DOTYCZY...

lll.

Posiadam udziałY w sPołkach handlowych - nalezy podać
liczbę i emitenta udziałow:
:
NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod
w wysokości; NlE DoTyCZy

..

1V.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać
liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 1O% akcji
w społce:

1rl;E

DOTYCZY...

NlE DoTyCZy ..
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód
w wysokości; NlE DQTICZY...
V.

NabYłem (nabYł mÓj małŻonek, zwyłączeniem mienia przynaleznego
do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej Państwowe.1 Ósoby prawnej, jednosfek
samoządu
terytorialnego, ich związkow
lub od komunalnej osobY P.rawnej'następu.lące
ńiónie łtor" ńol"gaio zoytiu * oióo." przetargu _
nalezy podaó opis mienia i datę njbycia.'oOiogo:

ur Óoivc}i.

Vl.
1

,

Prowadzę działalnoŚĆ gospodarc zą2 (należy podać
formę prawną i przedmiot działalności):
NlE DOTYCZY.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod
w wysokości .NlE DoTyCZy.

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą.
lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
działalności(nalezy podaĆ tórmę prawnj i przeclmiot
JriJialnós"i): NlE DoTyCZy ..
-- osobiście NlE DOTYCZY..,

z innymi osobami: NlE DQTYCZY.,.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochod w wysokości: NlE DOT!CZ!,..
-- wspólnie

takie.1

Vll.
1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba
społki):
-- jestem członkiem zarządu (od
kiedy):

NlE DoTYCZY...

--

jestem członkiem rady nadzorcze.1
(od kiedy): NlE DOTYCZY.,.
jestem członkiem komisji rewizyjnej

(od kiedy): NlE DQTYCZY,..

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochod w wysokości: NlE DoTyCZy...
2, W spółdzielniach. NlE
DOTYCZY.,.

jestem członkiem zarządu (od
kiedy): NlE DoTyCZy...
-- jestem członkiem rady nadzorcze.131od
kiedy): NlE DoTyCZy...
-- jestem członkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy). NlE DoTyCZy...
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochod w wysokości: NlE DoTyCZy...
--

3. W fundacjach prowadzących działalność
gospo darczą:

jestem członkiem zarządu (od
kiedy). NlE DOTYCZY.,.
-- jestem członkiem rady nadzorczej
--

(od kiedy): N|E DOTYCZY...

--

jestem członkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy): NlE DOTYCZY..,

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochod

w wysokości; 1115 DoTyCZy...

Vlll.

l]il;,ił:;,fl;;3f?x""iJ:!1ińillY"ienia
Umowa o

pracę

w okresie 01 .01 .2017 r,

-

lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
zpodaniem

28.06.2017 r,

-

45,7 25,95

zł

lx.

składniki mienia ruchomego

o

wartości powyżeJ 1o.o00 złotych (w przypadku
pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, model
i roł próouicji;:

:

x1l DOTycZy

x.
Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci
Powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz
warunki' na jakich zostałY udzielone (wobec_kogo
, w związku ziaximzdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Kredyt gotowkowy Deutsche Bank
AG - 99.156,59 zł. na 28,06,2017r,

CZĘŚc B

żavlyzsze oświadczenie składam swiador.y(a),
iż na pcdstav/ie aft 233 § ,l Kcdexstl Karnego za
podanie nteprałtdy lub zatajente pravl<1y g,rozi
kara pozbavlienia wolnosci.

Zielona Gora 28 06,2afir

(nile;scowoścoaia)

(pocpis)

