
IO toe
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Burmistrza miasta, zastępcy burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta,
kierownika jednostki organizacyjnej miasta, osoby zarządzającej i członka organu

zarządzającego miastem osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w
imieniu burmistrza!

Golub-Dobrzyń, dnia 01-09-2017r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnegoz prawdą, starannegoi zupełnego
wypełnienia 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 poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany, Piotr Floerke

Urodzony : 21-02-1976 r. w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół Szkół Miejskich - dyrektor

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:



I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3236,1 1 złotych , majątek odrębny

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

II.
I. Dom o powierzchni: niedotyczy m”, o wartości: ............eveaecenernnennernonneeonoorooonwonenweoneroweeawenne

tytuł prawny: ..........esoovvooocososososesecosssesewonosensnesenesreowooowewosonosowononsowanono wew eee owane wawer ana ew awa rana wa wawa wa naa nanoe wane

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m, o wartości: ................-..exeeeeexveesevesv

tytuł prawny: ..........eevvovososesesesoeoeowowanansoreeee wot osoweseneowowononowowonwseaewowewow sera w aware waren aaa rara ne nawe a wawa nowa en ea enea ee

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: ..............sesevveveroneoeoeneseneneeneneneneorowananononanee

O WIEtOŚCI: s iscisilionaiejcęnwioiiąoia nin syodi cii cóś bel kita świa owad ia rkm o wen SA wY raw Yo d ziaSSoja
rodzaj zabudowy: ss..sssesescztovososososwoonodowsndwonob4śssvoCUdósoGasossaeGeHaGnae0 a HSS a YNY Oa PSO O SŁODU Swe aa owe 0w oso Da naa eweaawow anawa

tytuł prawny: ........esesossvovosovoseososossonoronstonosasesessssososoononowoonowowowa wow aononr rower een aw aware wena awa a nowe ewo aa oan asa rewewe

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

0002020222 c0000000s--9S>>-0->C4-4ooeeeCeCOoOCCCOOSvH000OOCOOOOCOS**CO>OS>SOCOOCOOSOooCOsoOoCOCOOOOroooooooSne-Cotee-VvOVOOV2000Oov900000-*o--o---*-

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: garaż — 19 m ? o wartości: 15.000 złotych

tytuł prawny: własność - majątek odrębny

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
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TY.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

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

2... ................ ... ........................ >... ..... ................................ O... ...... ................ ..... ......... ....................

...................  .....C................................................ .................................... >... .......... >... ...... .... ...... .... .... . .....

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 lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mieniai datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

I. Prowadzę działalność gospodarczą? (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dorpegyOSOZ PON Dago i ka oassaeag Zo bia ot pds dd Pl orok obo odno di ck ohh 1IOCEE

=UESSSPO ES ONCE MASE ŁO SS Oa Season ekoa oeśwnekonekaśólc ssh

= wspólnie z inmymi osobami: zeaceesnrmcze sad czeaio iSiś ka. OO JAk SER 10a
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczys Sessions seieja isaoaiSaeed Sa eko ai ojoi koia pocCke ORE kaos ośk ia Kiko RA OE SE ees COETENOaooe odd eee kase kasia ni oi soe ze eiios iero ejsrononek świni ejisświpaseowee sia
................. >... ...... ................ O... ..................................................... >... ........ ...........
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VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy —...........eeenvcsvasvesesneeseneeneenene

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......eeeeeeeeeeeennneoeennneeennnnorennenneeeeeenenneeennneeeeewnnnenoeaneeeneennnnenzeeene

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........ecvceusesseeseensonooworeneonnoonranweaeenweoeenwewwonneonewa era neee

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........seasenereseneeonecanonsoneanewnanennsowonsenonwonnonenneanaanzanca

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:eeZeA z aoa set owcyesejebjakeo
eooeeaeece- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....eeesseeeerereenessereereeeuweeeenennannnnnennnnnonoeeeennnnnnneewowoownnannnnnnoenenneece

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......svesosoneneneeseneeneononseowoneownawannawanpawoonsowenwonewwewean

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:e ze ocz od saa ea o neoseeJosaeora SooironosaTR"RDY lCI za eeoiadeoeeoedis eaóS8<

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....essoncsoorssoseoewooweznezoenonoonooawworowoeweoweaawaawwenoee wer woneowweaw ewa ewe were

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

aid Sorus ek seiko iaddayda ai nok in pze ore et KALE NE RAD EEE LE ZEP PA AE EPPO PoS D apo prat maiones- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........evaveaveeereenoennenonesoneonwannereuweenweenoweweonneranaeen anno

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

as zaś o ioke skos da Sakae pes awa ei ek aea e SENSE spo szoapropoZoo
Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Umowa o pracę — Ośrodek Sportu i Rekreacji , Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu ,

67,641,10 zł , majątek odrębny.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VW EOS rok produkcji 2007 , wartość

Śl 4
26,000 zł — 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 związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): PKO BP — kredyt konsumpcyjny — 30, 134,36zł,
pożyczka wobec osoby fizycznej — 13,937,50 zł ,

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Tede...Golub-Dobrzyń , 01-09-2017 r. KAD
(miejscowość, data) (podpis)

| Niewłaściwe skreślić.
? Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.




