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Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie stiayiitte jest do zgodnego  psawda, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegélne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadkw zastosowania,nalezy wpisa¢ "nie dotyczy".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowigzana jest okreslié “przynaleznosé poszczegdInych sktadnikéw

majatkowych, dochodéw i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska wspdlnosciq

majatkowa.

4. OSwiadczenie o stanie majagtkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.

. OSwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadajgcego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), Waldemar Kupczak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.07.1960 r. w Drezdenku.

Poczta Polska S.A. Biuro Kontroli i Zarzadzania Bezpieczenstwem

Centrala w Warszawie Dziat Operacyjny w Poznaniu, koordynacja w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellonczyka 4,

66-400 Gorzéw WIkp.

Stanowisko ds. tadu Korporacyjnego i Zgodnosci.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad maizenskiej

wspdolnosci majatkowej lub stanowigce mdj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— $rodki pieniezne zgromadzonew walucie polskiej: 8500,00 zt - wspdlnos¢ majatkowa

 

—$rodki pieniezne zgromadzonew walucie obcej: nie dotyczy

 

— papiery wartosciowe:nie dotyczy

   STRNTRTENG na kwote: nie dotyczy.



Il.

1. Dom o powierzchni: 163,24 m’, o wartosci: 250.000,00zt.

tytul prawny: wlasnos¢ w uzytkowaniu wieczystym - wspdlnosé majatkowa.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m?, O WartOSCi? ..essecseeeoee

tytul PrAWNY! veeeeeseetsteetstsesesestesesesenetenenseeenenenstaeseaenenensnenens

3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

OWEHGSCE...nccnmanrecennnnmeEEIE

rodzaj zabudowy:.

tytul prawny: ........

Z tego tytutu osiagnatem(etam)w roku ubiegtym przychdd i dochéd w wysokosci: nie dotyczy.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dziatka nr 239 o powierzchni 1200 m2

dwa budynki gospodarcze o powierzchni 79,85 m2

o wartoéci: 10.000,00zt.

tytut prawny: uzytkowanie wieczyste - wspdlnos¢ majatkowa.

     

I.

1. Posiadam udziaty w spétkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcéw,

w ktorych uczestniczg takie osoby — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow: nie dotyczy

 

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcéw,

w  ktdrych uczestniczg takie ~osoby - nalezy poda¢  liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy

  

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:

 

2. Posiadam akcje w innych spétkach handlowych— nalezy podaéliczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

 

Z tego tytulu osiggnalem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

 



Vv.

Nabytem(am) (naby! moj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,ich

zwiazk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegato

zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ opis mienia i date nabycia, od kogo: lokal uzytkowy (dom)

w miejscowosci Trzebicz, przy ul. Poznanskiej 49,

data nabycia: 03.04.2007r.,

od ppup "Poczta Polska" w Warszawie, PI. Matachowskiego 2 - wspdInos¢ majatkowa.

Vi.

1. Prowadzitem do dnia 31.07.2018r. dziatalnosé gospodarczq (nalezy poda¢ forme prawnai przedmiot

dziatalnosci): Agencja Pocztowa w Trzebiczu, Umowa Agencyjna z Poczta Polska S.A.

— osobiscie: ustugi na rzecz Poczty Polskiej S.A.

 

Z tego tytutu osiggnatem w roku 2018 r. przychéd i dochdéd w wysokosci: 10.048,49zt - przychéd

i 6195,46 zt - dochdd.

2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podaé forme prawngi przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy.

 

Vil.

 

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci: nie dotyczy.

VII.

Inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeé, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: dochdd z tytulu zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A., za 2018 r. (od

stycznia — 16 wrzesnia 2018 r.) - w kwocie 42.940,55 zi.

Diety radnego: 7708,00 zt.

Dochody zony: 2899,19 zt.

- wszystko jako wspolnosé majatkowa.



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podaé marke, model i rok produkcji): samochdd osobowy Nissan Qashqai, rok produkcji 2007 -

wspolnos¢ majatkowa.

 

Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt

hipoteczny w Banku Millennium S.A., ul. St. Zaryna 2A, 02-593 Warszawa O/Gorzéw Wlkp.- na remont

mieszkania, pozostata kwota: 50.128,05 zt.- wspdlnos¢ majqtkowa. Kredyt udzielony na warunkach

ogdlnych.

Kredyt got6wkowy na dowolne cele konsupcyjne, na warunkach ogélnych, w Banku Pocztowym S.A.

z siedziba w Bydgoszczyprzy ul. Jagiellonskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, pozostata kwota: 9921,65zt. —

wspolnos¢ majatkowa.
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