
Wgłynęło dnio

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r.

| Załącznik nr 1?
OR

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

..Golub-Dobrzyń.., dnia 27.03.2020. r.
: (miejscowość)

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 poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątkuw krajuI za granicą.5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.6. W części A oświadczenia zawarte są informacje Jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząceadresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ......seorevvsevsserorsereeeroneee ANdrzej Kuciński
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ........ 27 Listopada 1977 roku .................ereececaeeeee w ...Golubiu — Dobrzyniu .......................mssueDARMATDariusz Bożejewicz ul. Drwęcka 5 87-400 Golub-Dobrzyń pracownik administracyjny do
15.07.2019r
Od 16.07.2019 Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy uł. Wojska Polskiego 4F 85-171 Bydgoszcz ........eemeeRadny Rady Miasta Golubia -Dobrzynia TTDY:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l

Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgrornadzone w walucie polskiej: ..12 000,00zł wspólność majątkowa......................em

meseerzeczorazscęceraywezecanae
?evarenzaoronooeanreroGneTOroezanteererYwOVTODrOFETECETETE UGT UCOTEO TEE ECA RT E TYG HTT EEoserae

— papiery wartościowe: .... nie dotyczy

Sone rep aY sa ae pe ae e Sowa sara h ae Se aewere na kwotę: ......nie dotyczy. . ssweswea sereea naa

1)Ze zmianą wprowadzoną przez $ 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzająceji człanka organu zarządzającego gminną osobą prawnąoraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 Hpca 2017 r.U.

Z (a



1.Dorm o powierzchni: ....nie dotyczy.... m2, o wartości: ......... ie dotyczy...............esaoaoenonsornonaosnononnnnnnnoneronnene

tytuł prawny: .... nie dotyczy.............see
2.Mieszkanie o powierzchni: . nie dotyczy ... m2, a wartości: ..... nie dotyczy.
tytuł prawny: ......... NiE UOBYCZY c... ss ossosorssneszeswawawaow owca

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

O Wartości: r.ssceeseeneeeee Nie dotyczy
rodzaj zabudowy: ...........nie dotyczy.
tytuł prawny: .........zeoeoeee NiE dOTYCZY::sc:sssiscieośsóssiesss casa vs wania ksz pis vst seb ba sszy osy eaaaaaneapowsoyw enea nen nemo eko wewn onowwoonanononam

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ... nieEN4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ......... nie dotyczy

O Wartości: r.zesennonronoe nie dOtyczy.............eeseresosoeoscrororonsosossnoon

seraea0SousaDabLevoPeparataLananansosoonoranawpsaLeararerenanpowa

tytuł prawny: ............|nie dotyczy

li.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należypsa liczbę i emitenta udziałów:

s NIE'UGOTYCZY issośśznsnisansic osa ss aaa SAYSPASSSSYGS4099981ueneoeoenowaano POaDaroKOTORTOYpornooo

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóww spółce: ...... nie dOtyCZY.............ssosororosososoernznoorasosarace

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy ...........erenusznneenorueenneneene

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: .nie dotyczy...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy........sveeonsevesvsvyesesoernreere

Ww.

. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

oessecee nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ... nie dotyczy zen ości

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:... nie dotyczy .......exaaann seretararem

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .. nie dotyczy............

Z tego tytułu PEEKSKA w roku ubiegłym dochód w wysokości:... nie dotyczy...................o.
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, od kogo: ...... nie dotyczy .............svosesnsoresenaorueve



VI.
|

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy.
— osobiście ... nie dotyczy

— wspólniez innymi osobami ... nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłemięłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ... nie dotyczy .................2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać farmę prawną i przedmiot działalności):.nie dotyczy

— osobiście... nie dotyczy...............
I" e— wspólniez innymi osobami ...... nie dotyczy e

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy...........sessococessrercecee

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...nie dotyczy KAKA awa eye wywo

— jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........svee.... nie dotyczy.

—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......nie dotyczy,

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: .... nie dOtyCZy.........eeeoorosrosossoerecreeseVIII.
inne dochodyosiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemkwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

...emnereeooennaereereezeeweoceraenaeheeeeeeEEzzznnnmeme!Dochód z tytułu zatrudnienia DARMAT Dariusz Bożejewicz 13 797,34 zł — wspólność majątkowa.....«=--Dochód z tytułu zatrudnienia Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy 15 429,79zł - wspólnośćmajątkowa
aga dDieta Radnego Miasta Golubia-Dobrzynia 10 629,14 zł— wspólność majątkowa.....................eeercc.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznychnależy podać markę, modeli rok PFOdUkCJi): nnenreooreeeeree ranne

orneneoneoenaeaeraEeeEeeeeeeeheLheeznaneraseFEE RET U.Volkswagen Passat 2011 r - wspólność majątkowa

Xx.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 O 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty | pożyczkioraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):--.. Rie dotyczy

/



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

oda(oderA 01. par0,, zby pitajmofii
orrowocooneferownowororzezeroneycwon

(miejscowość,d (podpis)


