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Bolesławiec, dnia 21 luty 2017

r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego 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
i

poszczególnych składników majątkowych, dochodów zobowiązań do majątku
odrębnego majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w części B zaś informacje
niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie
miejsca
położenia nieruchomości.
oraz
i
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CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany, Andrzej Dutkowski urodzony 13 lipca 1955r. w Jeleniej Górze,
zatrudniony w Urzędzie Gminy Bolesławiec na stanowisku Wójta Gminy po
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
i

(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 Nr 182, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz, 984 Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz
z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
i
1271
Nr
214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
poz.
Że posiadam stanowiące mój majątek odrębny:
i
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Zasoby pieniężne: środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 237.392,73 zł.
Fundusz inwestycyjny „ARKA” BZ WBK Ochrony Kapitału — 5140,863 jednostek
udziałowych o wartości 15386803 zł., fundusz inwestycyjny „ARKA" BZ WBK Obligacji
Skarbowych
2146,734 jednostek udziałowych o wartości 45.575,16 zł., fundusz
inwestycyjny „ARKA" BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
3705,842 jednostek
udziałowych o wartości 225.463,43 zł, OFE — 43.192,84 zł.
~ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy
—

—

Dom o powierzchni: nie dotyczy
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 51,00 m2
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spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

wartości: 60.000 zł„ tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne : nie dotyczy
4, inne nieruchomości : garaż o powierzchni 20,00 rn2 wartości: 6.000.zł.
i

tytuł prawny: własność prawo użytkowania wieczystego gruntu
i

lll

.

Posiadam udziały

W

spółkach handlowych: nie dotyczy

