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Poznń,dnia 25.09.ż017
Uwaga:

1. osoba

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z

prawdą, starannęo

i

zuPełnego

wypełnienia każdej z rubryk

2.

Jeźcti poszczęólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosownnia, nalezy wpisaĆ

oonie

doĘcĘy".

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okrgślićprzynależnoŚĆ poszczęólnYch skladników
majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnęo i majątlru objętego małŻeńsĘ wspÓIno.§cią
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wienrytelności pieniężne.

W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawną w częŚci B zaŚ informacje nĘawne dotYczące
adresu zamieszkania składającęo oświadczenie omz mĘsca położenia nieruchomoŚci.

CzjĄŚC
J

A

a, rużej podpisany(a), Małgorzata Magdalena Rościszewska zd. Michalak

(imiona i nanvisko oraz nurvisko rodor,

w

urodzony(a) 22.02.1968

Młodzieżowy Dom Kultury nr

1-

poznaniu

Dyrektor

61-555 Poznań, ul. Droga Dębńska 21

(miejsce ziłrtrdnieilia, stanorvisko 1ub funkcja)

po

zapoznaniu się

z

przeptsami ustarły z dnia

2I

sierpnia 1997

t. o

ograniczeniu Prorł'adzenia

działalnościgospodarczej ptzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, Poz.679, z 1998 r. Nr
113, poz. 715 i Nr 16ż, poz. 1126, z 1999 t. Nr 49. poz. 483, zŻOa} r. Nr 26, poz. 306 oraz Z 2002 r. Nr
113,

poz.984 i Nr ż14, poz. i 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z2001r. Nr 142,poz. |591 orazz2Oa2 r. Nr 23. paz.}ża,Nr 62, poz. 558, Nr 113, Poz, 984, Nr 153,
poz. Iż71 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustauy- oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące
w

składmałzeńskĘi@

lub stanowiące rnój nrajątek odrębny:

ll

t.

Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w-walucie polskiej: oszczędnościw kwocię 250 000zł

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie do§czy

-

papiery warlościowe: nie dotyc

na kwotę:

II.

t.

§tuł prawny : współwłaściciel

2.

180 m2, o w,artości: 400 000 zł

Dom o powierzchni:
Mieszkanie o powierzchni: nie

dotyczy_ffi2,

o wartości:

tltuł prawny:

3.

Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:niedo§czy-powierzchnia:
o wańości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Ztegotytułir osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wl,sokości:

4.

lnne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:

o rł,ańości:

tytuł prawny:

nI.
posiadam udzińy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotYczY
2l

