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I" Zalgczniki

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé "nie dotyczy".
3. Osoba

sktadajqca

oswiadczenie

obowigzana

jest

okresli¢

przynaleznosé

poszczegéInych

sktadnikéw

majatkowych, dochodéw i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska wspdlnoscig
majatkowa.
wu

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granicq.
. OSwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a), Jarostaw Bogumit Dworecki,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 9 maja 1974 roku w Drezdenku
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Nadzor
Wodny w Drezdenku - kierownik
Radny Rady Miejskiej w Drezdenku
(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 sklad matzernskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowigce mdj majatek odrebny:
I.

Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 73.431,32 zt.

cA TOCA CRIES na kwote: nie dotyczy

Il.

1. Dom 0 powierzchni: 152 m’, o wartosci: 144.729,00 zt.
tytut prawny: wlasnos¢
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m’, 0 wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiggnalem(etam) w roku ubieglym przychdd i dochéd w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
0 wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

Il.
1. Posiadam udzialy w spdikach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcéw,
w ktorych uczestniczg takie osoby — nalezy poda¢ liczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gminnych oséb prawnych lub przedsiebiorcéw,
w
ktorych
~—uczestniczg
takie
~=osoby
—
nalezy
podac_
liczbe
i
emitenta
akcji:
nie dotyczy

[A

Vv.

.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Parstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiazkéw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktdre podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

1. Prowadze dziatalnosé gospodarczq (nalezy poda¢ forme prawng i przedmiotdziatalnosci):
Osobafizyczna prowadzaca dziatalnosé we wlasnym imieniu - wynajem sprzetu turystycznego

— osobiscie: tak

Z tego tytutu osiggnatem przychdd i dochéd w wysokoSci: przychdd: 42.466,00 zt., dochdéd: 28.000,00 zt.
(do dnia 16 wrzesnia 2018 r.)
2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podaé forme prawna i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

Vil.

W spétkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci: nie dotyczy
Vill.
Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje¢, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: RZEGW w Poznaniu: 37.903,18 zt., IMGW: 1043,42 zt., dieta radnego:
5.712,00 zt.

IX.

s

‘

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych
nalezy'podaé marke, model frok:produkei): encaicssscavssconscsicnrcesneinocnnaeesavevesvvananscnisveatuscsvssaera soiecisevtssoaienertedunten
Ford Galaxy - 2008 r.
VW Transporter T4 - 1999 r.
VW Transporter T5 - 2005 r.

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

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie
AOC2 scsccnmannnnnnnmnnnmmnninmien Ree aE
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