Oświadczenie o stanie majątkowym
Ją niżg podpisany (a).. .Agnieszka HomickaAlielcarek

.. .zdomu.. .H ornieka............................. .....................................
inodzony(a) j
zatrudniały (a) w Prokuraturze
GocowieWlkp.....................

w Gorzowie Wlkp. wykonujący zadania Zastępcy Prokuratura Rejonowego w
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub tiinkcja)

zamieszkały (a) w
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. o oaaniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
jaelniące funkcje publiczne (Dz U. z 2006 r. Nr 216, poz.l584z późuzm.), zgodnie z art.10 tej ustawy oświadczam, że posiadam
w chodzę w sldad małżeńskiej wspólności ustawowej lub Stanowice mój majątek odrębny;
I
1.

Dom o powierzchni 200 m2, położony w |

Adres
Tytułpnawny :wspóKvłasix3Ść małżeńska

Dom jedix»Txlzjnny o powierzchni 74 m 2, rok budowy przed 1939, wraz z budynkami gospodarczymi potożmy w j

Tytułprawny ."własność
2.
Adres

Mieszkanie (wfesnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne)

Powiazcbnia całkowita..
3.
Gospodarstwo rolne:
Rodzaj gospodarstwa.............

.m2

„powierzchnia.

Adres..................
Rodzaj zabudowy
Tytuł Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w'wysokości.
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Egz.Nr 1
4.
Inne nieruchomości (place, działki):
Powierzchnia...................................... jn2.
(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł-

5.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzitne w wałude polskiej.

-axxMpiOTężm2^xmadaxiewwalucfe obcej...............
- papiery wartościowe

............................... uakwołę.
U

Nabykfl#n)(i>%hTtój małżonek) mienieai Skarbu Państwa innej pańsfwowg (Ktypaw ng,jednos^sanxs^duteytedaln^),
ich związków iub od komunalnej osoby prawnej, które podlegałozbyciu w dradze pzEtargu: tek* nie'
Podać rodzaj mienią datę nabycią od kogo................................ ...................... ...............

ffl
l.a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handłowegą ani też członkiem zarządu
imdacjipowadzą^j działalnośćgospodarczą
b * Jestem członkiem zarządu, Kidy nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki pawa handlowego, członkiem zarządu iundagi

Z t^ o tytułu osiągnąfem(ęłam)wroku ubiegłym dochódwwysokości................................................
2a *Nie jestem zatrudniony (a) ani t e ż nie wykonuję innych zajęć w spółkach pawa handlowego, które mogłyby wywołać

m

Egz. Nr 1

3.a ‘Niejestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni1
b *Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni:

1. Nie prowadź? działalności gospodarczej na włamy rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam również taką
działalnością ani niejestem przedstawicielem czy'teżpełnomocnikiem w prowadzeniutakiej clzialalncsci2
2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność połegyącąna.................................................................................
Ztegotytułuosiągnąłem(ęlam)wralmubieg|ymdcchódwwysQkQŚd............................................................
V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złofyeh (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać matkę,
model irok produkcji).......................................... .........................................
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VI
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, najakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeriiem, wjakiej wysokości):
-kredyt hipoteczny w Banku Rzernysłowo Handlowym w Gorzowie Wikp. w kwocie 135.878 CHF( 538.813 zł) zaciągnięty
nabudowę domu
-kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK w Gorzowie Wlkp. w kwocie 57.709zł
vn
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

...................................... ...................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) wroiaiubieglym dochód w wysokości

....................................................

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art 14 nstl ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące ftmkcje publiczne ( DzU. z 2006 roku. Nr 216, poz 1584 z
późniejszymi zmianami grozi kaapozbawienia wolności.

‘Nie dotyczy' rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
2Nie dotyczy działalności wytwórczej wrolnictwie
‘Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach ałpowiednie dane
Wykonano w 2egz
Egz Nr 1-Rt)kiirata-Qkr^owy wGozowie Wlkp.
E8zNr2-Urzad Skarbowy
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