
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Golub-Dobrzyń, dnia 23.04.2018 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać"nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętegomałżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
s
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CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Dawid Tomasz Jarecki
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)urodzony (a) 12.02.1980 r. w Golubiu-Dobrzyniu

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzeniadziałalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r. poz.1875), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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II.
1. Dom o powierzchni : 148,11 m”, o wartości: 250.000,00 tytuł prawny: małżeńska wspólność
majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m”, o wartości: ............eeee...ZS3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...............POie.SOoesieecoeoe oraienneSEOeOOOO jose aiz „skany.s.a;0OOeaeaaeaZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: ........vveseveseevee

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: siedlisko o powierzchni 0,38 ha

o wartości: ........ PROJAOaeeokeytytuł prawny: ....... aooeeeesencja59900 990900009094 0200000000 009060660 nnSOOSO OSS SS SPO O5 55600 DO sc 6 s 000005000 $02925905 40a 950600730 520 20550050 San ao a osa saa Zak ap de SO ZAS E ddi Z Co

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, odSDa oseei kpiny kasidoeeaeTEobo ornorot oni
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1. Prowadzę działalność gospodarczą? (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) :4 akad pa eponi zosia iS OGONii ion wia rotepooikieżeść  eranasis aska SEKE Siicia WsizaissKiI OE;- osobiście .......acekasze czeac POPRZE SORYEE enies NPiśei aka als ed inoer ESECAe cie

Z tego tytułu osiąpńąłem (elam) W roku ubiegłym przychód i
idochód W wysokości: zwei openiąsaikace

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnościsa formę prawną i przedmiotdziałalności): ............ nie dotyczy..........
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
..e zjeiajsaakoremś

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...................... . nie rsaoooo

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): zasadasachane diorikkkie dał wś ki Akk:
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................. szos eyes asia ocoe osiógoaadzieć

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................ O ADA P SACRAakaocseksi
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:aaaa seek aśkcee

2. W spółdzielniach:eeosie ke ŚękaSa skin KAS ELA EKŚK nie dołyCnys-:::5cee Pe re Po jcie so PSOE ESEE zk eye eo raka =

- Jestem członkiem zarzędu (od kiedy): ..sejesaesie pie ozisnioj e asp ei

- jestem członkiem rady nadzorczej” (od kiedy):
..

epazee piesek pkeioniiaiwniom ciec osie
- jestem czlonkiem komisji: zeswizyjneł (od kiedy): .ekseOsiek onooe oesie ka jakooe
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: ... ozae.e.oo..o...o................................ ..r.eo.o.one........... ..... ................. . . ....... .re.sorzece.. ....... ....... ................ ..........

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:De ea jeiozziazceia . nieiiiee seasceepa ajkaeaei ahcia
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....... eżekokezaiesyee icon
= jestem członkiem rady nadzorczej (6 kiedy): ecaeoeowohsiarsedoeonewś nas dawde eos 9f dead aeswveas wata sśc ana

- Jestem członkiem komisji rewizyjnejooso sy szen p eszzwrikkis
...e..re.oos...e.e Ho... ...... .ro.e.ros...r....... os... ..........  .... $............................ >... ...... .......... .........
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VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdegotytułu:
Urząd Miasta umowao pracę 62.720,07zł małżeńska wspólność majątkowa
Umowy zlecenie 9.796,00 zł małżeńska wspólność majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji ): Peugeot 407 SW, rok produkcji2009 własność majątek odrębny
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): kredyt hipoteczny udzielony przez Bank PKO BP SA w wysokości 38.659,27 CHF
małżeńska wspólność majątkowa
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ć cksbGAIA DauldoC wzdaw.........
(( miejscowość, (data ) © pis )

! Niewłaściwe skreślić,
? Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
* Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.




