jnej
gminy,

Pozrń, dńa24 kwźetnia 2018r.
Uwaga:

1.

Osoha składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego

z prawĄ,

starannego

i

zupełnego

r{ypehienia kazdej z rubryk

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać

oonie

dotyczy".

3.

Osoba skladająca oświadczenie obowĘzana jest określićprzynahźnośćposzczegótnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majądru odrębnęo i majątku objętego makeńską wspólnością
majątkową.

4"

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątlru w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. \il częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czgściB zaśinformacje

niejawne doĘczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mĘsca położenia nieruthomości

CZĘ§C A
J a,

niżej podpisany(a),

urodzony(a) 30 cłenrea 7970rJp Warszau,ie

Przedsłhole nr 3 *Promvczek", ul. Doiaul 3, 60-ó32 Poznań

Dvrektor
(

micj sce zatrudni

enią slanowisko lub funlicj

a)

Po Zaloznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia

dzińalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczrre (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998 r. Nr
113, poz- 715

iNr 16ż,paz.7126,z1999r. Nr49, poz.483,z2Oa0

r.

Nr26,poz.306 orazz2002r. Nr

II3, poz.9B4 i Nr 274, poz. 1806) oraz ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

z2aa1 r. Nr l 42. poz. 159l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 22a, Nr 62, poz. 558, Nr

1 1

z art. ż4h tej ustarły oświadczam, ze
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej
poz. 1żlT i Nr 214, poz, 1806), zgodnie

1,.

3, poz. 984, Nr 153,

posiadam wchodzące

:

1/6

I.

Zasoby pieniężne:

_

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: B8000zł

_

środkipieniężne zgromadzone w walucie obce,i. nie dcltyczl,

.papierywartościowe..fiłnduszeinv,estycljłlerrakrł.otę:590()0zł

n.
1. Dom

o powierzchn

i:

nie dołyczy

_

ffi],

o waftosci,

tytuł prawny:

2.

Mieszkanie o powierzchni,. łlie dotyczy

_ ffi',

o wartości,

§rtuł prawny:

3.

Gospodarstwo rolne: nie doĘcz1"
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

o wartości:

radzaj zabudowy:

§ńuł prawny:

dotyczy
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości_ nię

4.

Inne nieruchomości: nie dotyc4l

powierzchnia:

o wartości:

Ęrtuł prawny:

III.
posiadam udziaĘ w społkach handlowych - nalezy podac ltczbę i emitenta

udziałów,

nie doąłczlł

udzińy te stanowią pakiet większy

Z

nź 10Yo udziałow w spółce: nie doĘczll

tego tytułu osiągnąłem(ęłu*) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: nie do$łczy

l\/.
Posiadam akcje w społkach handlowycb - nalezy podac liczbę i emitenta akcji" nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce.

Z

tego

Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl,. nie dolyczy

\,.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, inne_j państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow,
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo. nle clotycz1;

vI.

1.

Prowadzę działalnośógospodarcz{ @alezy podaó fo.-ę prawną i przedmiot clziałalności):
nie tloqlc4,

- Osobiście nie doĘczy
.]/o

