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oŚwI,ą,ocZENIE MAJĄTKowE i+jlil !|1 4i(r' t{
łłffi' zastępcy wójtao sekretarza gminy, i

+

Potrzebowice, dnia 19.09.20L4r. r.
(mie j scowośĆ )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego vrypeł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeże]-i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyn
prz1padku zastosowania , nal.eży wpisaó ''nie dotyczy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśJ-ió
przynależnośó poszczegóJ-nych skł'adrrików majątkowych, dochodów i
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mał'żeńską
wspóJ-nością mająŁkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy mająŁku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wl-erzyteJ.ności
pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarŁe są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania
skł'adającego oświadczenie oraz miejsca poł,ożenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niŻe1 podpisany(a), Anna Freś, Z.d. Dziełak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 29.04.1-974r. w Czarnkowj-e
Urząd Gminy Drawsko - Sekretarz Gminy/ Z-ca Wójta,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisaml usLawy z dnia 2I sierpnia 1991
T. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarCZe) przez
osoby pe.Łniące f unkc j e publiczne (Dz. U. Nr I06, poz. 6] 9, Z

1998 T. Nr 113, poz.'71-5 i Nr 1-62, poZ.7"L26, z 1999 T. Nr 49,
poz.483, z 2000 T. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 T. Nr 113,
poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 T.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr LĄ2, poz.1591 oTaZ
z 2OO2 T. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poZ.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. I21I i Nr 21-4, poz. 1806), zgodnie z art. 24h te1
ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące W skład małzenskiej
wspó}ności majątkowej ]ub stanowiace mój majątek odrębny:

I.
Zasnhrz ni eni ozne:
- środki pienięzne zgromadZone w wa]-ucj-e po1skiej:
6 050-0n ]okata \^7 B.łnkll Śnółrlzię'.l r--tzm- mFłżeńska wsnólnośćvtvv "'y"

maj ątkowa

- Środki pienięzne zgromadzone w wa]ucie obcej : nie dotyczy

trp
0

- papiery wartościowe: nie dotyczy



II.
1. Dom o powierzchni: 1.2o m2, o wartości : nie dotyczy
trz1-tlł nrawnrz: mieszkanie funkr.-v-lne- ] eśniczówka
2. Mieszkanj-e o powierzchni: nie dotyczy m,, o wartości:

.t-rr|lr} nr.T^7ń1'.LJ uur

3. Gosnodarstwo rolne:
rodza7 gospodarstwa : nie dotyczy, powierzchnia

-+ ^ A ^: .U WdI LUJU].

rodzaj zabudowy:
]-rrl-rrł nr:r^rnr;.
7 faaa frrl-rrlrr oS 1 ągn
r,] nr-hór] \łl h7\/ŚÓkoŚci:

ałam 1ał:m) r"l rnkll lll.li crrłrumqtvrlr\v!qrrr/ vr nr z llr};,Ąr] iY-' j

Ą. Inne nieruchomoŚci:
powierzchnia z nie dotyczy

o WartoŚci:

l- rz.ł-rr } nr:r^rnrr.

IIT.
Posiadam udział.y w Spółkach handlowych - na.Iezy podaĆ liczbę i
emitenta udziałów:
nie dotvczv

udział.y te stanowią pakiet więksZY nli I0% udziałów w SpółCe

7. faaa l-rrJ-lr

r^lrzqnlznćci.

łrl osi aonałem Iełam\ w rokll llhi eołrzm c]or-hod WvrrQ{Y1r!t4vlLr \ Y!urrr/ vY

rv.
Prrqi:r]am :kr-io I^7 snółkar-h h:nr].lowrlr-h - n^.l^;'' ^^.J.A 1 ir-z|-le i

-..-J = W oyV!Ąqull 1.-..*.-'.-f -.. .-aLęLy PVuaL !!U4vę l

emitenta akcj i:
nie dotvczv

.].^-]^ +^ ^+^ń^'..l. *.]-.'i^'''jeksz,,r niż 10*:kr-ii r^l <nół6ę;c{r!U J ę Lę > Ld'l']'\JWJcŁ Po.NręL WJvĄo4J LLLL lv o qĄ9J ! W oyv!'

7 lana l-rzfrr

r"rrzqnlznśc i .

v.

łll nsi arrnałem (ełam) W roktl llJ.li errłrrm r]or-hód w! u vololYrrotrvrtr \ vrultr/ Y'J'..

Nahrzłem (am) (nahrzł mó-i małż onek. z wrzłaĆZeniem m]-enIarvlr \q11,/ \rrevJ' '.."J 
rLLur!vlavr:t

przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
i nnoi n:ń<|t^lnr^ra-i nqnhrr nrar^rna-i iarlnnqIoL, a.m^r?:A1rf rrr1gJ yqrro uWvwę-.'J \JDUIJy Prd.W..-J ' - -*^ Do]tLUr Ląvu

terytorialnego' ich ZwLązkow Iub od komunalnej oSoby prawnej
n:qtanlliA.A mi ani a kióro nnr^] l coałn z}rrzr-i ll tnl r]rnr]zo r:rz.e| arcll]Iroo LVyu J <i[99 trllgrll ę' J\uvlu " .Y.

nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy



vT.
1 Prnwar]ze dz'iałalność 66cnnrł=-n-=Z /n.leż,.ł r:adać formef. r!vyvuV4V u.tqląlllvJU YVoPVuorUZą \rrorg4y PvuąU !U!..-Y

prawną i prZedmiot działalności ) : nie dotyczy

- osoolscae

- Wspó1nie z innymi osobami

7. |'ana l-rz.l-rrlrr aqi :nna]6a/6)r-\! LE9V Ly L ua u vo!ą9rrąrgrLl \ V1o.rtl/ W rnlłll llhi on}\/m nr?rznl.rArl

i r]nr-hór] r^l r^lrzg6J16ści:
) 

"źr?aA-=m 
Ązi a ł:l nnśr-i: rrnqnnr1 AYa7: .] ll}.l ioqIom4. LąLLąvLąILL u4Jq!ąJllvJUtą Yvo}JVVq!v4ą !uv JęJugrLt

r'\r7odsl-ar"li r-i e.l cm nołnnmrrr-ni ki em t:ki ai dzi e }:l nnćr-i lna1ażrl
\11s!val

podać formę prawną i przedmiot działafności): nie dotyczy

- OSOOISCIC

- wspólnle z innymi osobami

7' Iaaa trz|llłll" "1
t"l r^rrzqnLnćni.

osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

VII.
T łt] qnń}kenh hanrilnr^rrlnh (nzzvla <iar] ziha qnA}lłi \\rru.vYq' o!vVŁ]vq Jyv!J\J / nie dotyczy

- ioqIam rzłr:rl.i am ę=ręaAll /arl lłi orlrz\ .
J go ugllt LZ1vl1ĄaElLL LaL LąuU \vu ^1ęuy / .

- ioqIom c'złanki am r:r]rr r'adzarr,zai /nr] lzi or]rr\ .
\ vv J!!vvj / .

- icqIcm r-złr-,nki om knmi ei i ravti z ruinoi /nr] ki ar.l rz\ .
\vu r\ruv_y / .

7' Iaaa J-rz|lrłlr

t^l t^lrzqnknśni.
osiągnął.em(ęł.am) W roku ubiegłym dochód

? W snółdzielniach:
nie dotyczy

- ieqIcm c-złar^l.iam n=rę=Atl /rrr] kiar]rz).JuJuęrLl U4rvrlĄ!EILL LąLLo'-vu \vV l\rUVf/ / .

- jestem Członkiem rady nad,zorcze13 (od kiedy) :

- jestem Członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7 laaa f rr1- rr

t^rlzqn]znćci."v ""

łll Ósi A.Inałcm (ełam) W rokl'] llłri ocrłrrm r]nr-hód w

? T"] .'.*l^^- ^^l,. l--^.'ah działaIność rrnqnnr]a rĆ7^.J . vy ! ullVąU-J ąUl1 P!UWou4q'-UyUrJ uZJaaolttUJU 9vc}Jvuo!wLą.
nie dotyczy



- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

- i a<|am r-zł c:r,ki em rar]rz nac]' r^lrr-ze) (orj ki er]rz\ :
I vv 9vt!! .]ĄlElL| !qvy f lqvav!v.uJ \vV Jl!vVJ / .

- iestem członkiem komisj i rewl'zyjnej (od kiedy) :

7 |aaa Irz|llłll nqi a nnał am /ołem\ I^l roktl tlb.i or^rłrrm r]or-hórl Wvo!ąYrrq!urLL\vJqrtl/ W !VJ\u uvrvY

'^'rrcnlłnćni.

VTIT.
Tnne r] or:hoclv c-.ł - ? |\,|-ułu zatrudnienia Iub innejf 1111E VvUrlvVJ UDrą9o1rE L wl I

działalnośc1 Zarobkowej lub Za)ęć, z podaniem kwot uZySkiwanych
z kaŻd'ego tytułu: dochód z tytuł.u zatrudnienia 6Ą.603,12-
małZeńSka wspóIność maj ątkowa
umowa zlrecenie-z KBW 85o,oO brutto- mał'ZeńSka wspólność
*- -: ^+ l-^,,-lttd taLNUWo

aióta Za inspekcję-z KBW 231,oo _mał'Żeńska wspólność majątkowa

rx.
Skł.adniki mienia ruchomego o WartośCi powyzej 10.000 złotych (w

nrzrznar] kll ooiazdów mechaniCznych naleZy podać markę' mode1 i
tlL -l I/uvrrs I/vJ \

rok produkcji): Peugeot 2o'7-rok produkcji 201-0,
Mit.subishi Pajero Pinin- rok produkcji 2ool- małZenSka
wspólność majątkowa

x.
?^1.^,.,ł ---ń.i a ni ani ałno ń Ir7!rinśr-i nourrzżci .'l n nnn złr:|l'lc-h - w tVmLQDOWLd'-Zdt]-Lcl P-LęrrJęZIIc U Wo! LvDu! yvv\ I Lę) aLvvJ vL!, '' "J...

7'aC'1 aoniete ]ę-rarlrr|rr i naż\|.zk;- oTaz warunki, fld jakich został.yaa"- t - - --! su} uY ! Yv'J I

udzielone (wobec kogo, w z\Ńrązku z jakim Zdarzeniem, W jakiej
wysokości): kredyt w banku PEKAQ S.A. _2I.164,70;_ małZeńSka
wspó1ność maj ątkowa



PowyŻsze oświadczenie skł.adam świadomy(a), iz na podstawie art
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatalenie
prawdy qrozi kara pozbawienia wolnośc;..
Potrzebowice,19.09.2O7-4r. / .

/miciqr-nr^lość- r] ata) (noc]n.i s\ t l htl\rtLrEJ JUVWVDU, vąwą l \yvuyro,/ Vl l |, a- 4ń<{
{/V

Niewł.aściwe skreś1ić.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w ro]n1ctwie w zakresie
nrnrjllkr.i i rnśl i nne-i i z'wi erzcr-pi - tnl formie i zakresie}J!vvu^uJ J !vrf

gospodarstwa rodzinnego ., Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdziefni mieszkaniowych.


