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E-łłtl 4V OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
4'l^11't ,

radnego gminY
Drawsko, dnia ]-5.L2.20:-.4r.
(mie j scowość )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupełnego w1pełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże1i poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy wpisaó ''nie dotyczy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśJ.ió
przynależnośó poszczególnych skł'adrrików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do mająŁku odrębnego i majątku
objętego mał'żeńską wspóJ.nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowyn dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowyrn obejmuje również
wierzyteJ-ności pieniężne .
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czĘść A
Tl ni ł^-i nnrlnł -..''l-\ l..]rzai E.r:nni qz^iz I\/lni -aęal:Jdt IILZę) pUt]IJ.LsdIl} \d/ r .H'1l'ua4cJ L!ą1lulo4c^ IaaUlaDZcĄ t

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 16. 05 .L952r. w Drawsku

L-mó7\'ł-llrrv! j e /

(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)
po zapoznaniu Się z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 T. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr I42, poz.1591 oTaz z
2OO2 T. Nr 23, poZ.220, Nr 62, poZ.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1-27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arL. 24}r
tej ustawy oświadczam, Ze poSiadam wchodzące W skład
małźańqlzia-i ulqnńlnnśr-i maieIkar^lei lllłr s| .na-iaIek'.-F- ...-J { - -anowrące mo] l..*;.a--''
odrębny:
r.
Zasnkrrz ni eni ezne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000,00
r^lsnółwł a sność mai atkowa ma.ł.zeńska

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosc1owe: nle doŁyczy

*. na kwotę:
II.
1. Dom o powierzchni: 10O m2, o wartości: 91.OOO,0O
trztllł orawnv: wsnółwłasność -^-.ł^|l.^''- -.łzeńskaLJ uu! I,!uvvrrJ . WDyv!WrąJ1lvJ9 1tto.J ąL^UWo 1LLą

2. Mieszkanie o powierzchni: nj-e doLyczy m", o wartości: NTE
DOTYCZY
| . ,f ,. 1 ^ -L y L L-ra Pr awlry



3. Gospodarstwo rolne: NTE DOTYCZY
rodzal gospodarstwa: powj-erzchnla
o wartoŚci:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i
dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartoŚci:

l-rrl-rr] nr:r^rn.t.

III.
1. Posiadam udziały w spół'kach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów
nie dotyczy

lldzi ałll

qnń}ca.
te stanowią pakiet większy nLŻ I09o udzia-Łów w

€

7. laan l-rz]-rr

r^lrzqn1zaćai .

}rr nc.i:łna}am/6}26\ \ł7 rnklr llŁliecrłrrm rJnr-h9dvrrr \\.!urrr/ vv !vr\u uvtsyayllr uvull(

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalezy
podać 1iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczv

7 laaa 1- rr.l-rr

t"rrrqalłnćni .,' I " "

łu oSiągnąłem(ęłam) W roku ubiegł'ym dochód w

IV.
1. Posiadam akcje W Spółkach handlowych z ud'ztaŁem gminnych
osóh nrewnrzr-h l ilb nrzec]s i oh j a-nA,., 1.+ AT\r-h 11r7ąqIn i ,vovv IJ!ąWrlyUlr .;-^JI(JICOW/ W KtO.J -.. -''-CZą
takie osoby - na.Iezy podać liczbę i emitenta akc-ji :

nle dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy nii I0? akcji w spółce: ..

7. laaa J-rr]-rr

IlI\/ańlrnóai ." r " "

} ll ac i =an = } am / 6} 21 \ Ił7 rn]łlr llŁli ar-rł rzm rlnnh$d y'l91Ll \YJu1tL/ vv !VĄu uv!gY1yJtt uvU11(

2. Posiadam akcje W innych Społkach handlowych - nafezy podać
'I iczhe i emifenta akr-ii. nia dal-rznzrzvvuJU4J

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w



r
v.
Nahrzłem(am) (nałrrzł mói małżnnok. z wrrłacZeniem mieniar\uvj!u],,\uJr/

przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Panstwa,
innej państwowej osoby prawnej, ;ednostek samorządu
terytorialnego, ich zwtązków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, ktore podlegało zbyctu w drodze przetargu
nafezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doLyczy

vr.
1. Prowadzę dztał.alność gospodarczą (nalezy podac formę prawną
i przedmiot dzia.Łalności) : nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

7' ]_aaa Irz|llłll aqi:rsnałe vvrtYrlnJ

i rianhArl r"l r^lrz56Ęg5gi.

ąm /ał:m\ Ir7 rnklr rll.r.i arrł rzm nrzrzr-hór]slrl \vf qrlr/ vY !vr\u Y--r

) v rl-=m Ązi a ł:l nnśr-i: rrnqnr.lr] ar-7A l llh iestemL. LOLLąvLąllt u..-. vvJyvvqlu.(4

przedstawicielem peł.nomocnikiem takie) dziaŁalności (nalezy
podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innrrmj- osobami

7' Iaaa Irz|llłll" "r
^1-^A^: .w wyJ(JN(JDUr.

nqi:nnałam /ał:m\ I^7 rrrkll ilhi ecrłrzm c]or:hoclv J ! oŁYlrLł ! U]L| \ Y J ulll i

VTT.
Inl qnńłlz:r-h h:nJl^''-'^l^ |^.-,.1A - sieclziba snółki ): nie 616r|rzczrz..*.J.LłI(JWyUl1 \11crZWq' JlvVŁrvu JyVaĄ!/ . 11Ję uvLJ9.J

- iestem członkiem zarzaLdv (od kiedy) :

- iaqIom r-złr->l-lki om rar]rz nadzar-7e'1 (oc] k.i er]rl .| 
:

J UJ U9rtL e 4Jvrl^lsltl ! qvJ vLv ) \ vv Jrauvi / .

- ioqIam azłr.'r,ki am knmi er i ral^li z rzinai lnr] ki erlrz') .
_JsJusrtr 94!vl.J!+ lvvvr J tt" r:f evi / .

Z Lego tytułu
€, w wysokości:

VITI.

aqi:łn:łam Ioł:m\ IaI rnkll lll.li eołrzm c] or-hóclvo !c4Yr1c{J vrtr \ vrurlL/

Tnne dochody oSiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działa].ności zarobkowej lub zaJęC I Z podaniem kwot uZySkiwanych
z kaŻdeqo tytułu:
-rlie|rz Przotłoc]nir-zaĆÓ.rÓ Rarlrz- małzeńska wsoólnośćure u)/ aqevYv " ".t--''

ma] ątkowa



r
-emeryt.ura-8 .236 ,69 małzeńska wspólność ma j atkowa

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.0O0 złoLych (w
przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać markę, model i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobow iązania pienięzne
zaciągnięte kredyty i
udziel-one (wobec kogo,
wysokości ) n i o daf trrz tt

o wartośr-i nr.lulrzżai 1n nnn zIa|lrnh Irzlv vvq! uvoel yuvvJ 4uJ !v . vvv zLwLywI!t w Lym
raĄ,,^-1,] warrlnk.i n,a i,eki r-h znqIa}rzyvLy U4Ąf vLaL , !!4 J -',.--..

W zw:-ązku z jakim zdarzeniem, W jakiej

t.

Powyzsze oświadczenj.e składam świadomy(a), ii na podstaWIe
art.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zataJenie
prawdy qrozi kara pozbawienia wolności.
Drawsko, 15 .12.201,4r,

a (miej scowość, data) (podp/s ) i
r,{(aurciJ(V


