
oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE 5i{5lłt{ 
"Ł.gr rd oru

łĄffi' zastępcy wójta, sekretarza gminy, i ' J

+

Potrzebowice, dnia 23.]-2.20]-4r. r.
(mie j scowośĆ )
Uwaga:
1. osoba skł.adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego Yn1peł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeże].i Poszczególne rubryki nie znajdują w konkreŁn1rm
prz1padku zastosowania, nal-eży wpisać ''nie dotyczy'' .

3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynal.eżnośó Poszczególnych skł'adrrików majątkowych, dochodów i
zobowiązań do mająŁku odrębnego i majątku objętego mał'żeńską
wspó1nością majątkową .

4. oświadczenie mająŁkowe doŁyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe 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 położenia nieruchomości.
czĘść A
Jd, ntŻe1 podpisany(a), Anna Fręś, Z.d. Dziełak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 29.04.I9'74r. w Czarnkowie

Urząd Gminy Drawsko - Sekretarz Gminy/ z-Ca Wójta,
(miejsce zatrudnienia/ stanowisko 1ub funkcja)

po zapoznaniu Się Z przeplsami ustawy z dnia 2I sierpnia 1991
r. o ogranlczeniu prowadzenia działalnoŚci gospodarCZe) przez
osoby pełniące f unkc j e publLczrre (Dz . U. Nr 706, poz. 6.7 9 , z
1998 T. Nr 113, poz. 11-5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2OOO r. Nr 26, poz.306 oraz z 2OO2 r. Nr 113,
poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ust.awy z dnia 8 marca 1990 T.
o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 1'42, poz. 1591 oTaz
z 2002 T. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1-2'7I i Nr 2I4, poz. 1806), zgodnie z arL. 24h Le1
ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące W skład małzeńskiej
wspólności majątkowej ]ub sLanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:
- śror]ki ni eni eżne zoromac] zone w wa]-ucie nol ski ei :

7 ?50-00 lokata W Bankll Snółdził]r-.rrm- małżeńska r^lsnó]nośćt.JJvI vv

maj ątkowa

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



- papiery Wartościowe: nje dotyczy

na lzr^rn]- a.

II.
].. Dom o powierzchni: I2o m2 ' o Wartości : nie dotyczy
tytuł prawny: mieszkanie funkcyjne- leśniczówka
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doŁyczy m2, o wartoścr:

frz]-rrł nr:r^rnrz.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwal nie dotyczy, powierzchnia: .......
o wartoŚci:
rodzaj zabudowy:
irrJ-rrł nr:r^rnrr.
7 lana 1- rzl-rrlrr - osrągn
dochód W WysokoŚci:

:łam/a}:m) r^l rokll ll1riooł:;m r-'rzrrr-hńr] iqrurrr\v!urrri vv !vr\u uvrvYrjltt y!ajurlvv

4. rnne nieruchomośc1:
powierzchnia I nie dotyczy

o Wartości:

IrlJ-lrł nr:r^rnrz.

IIT.
Posiadam udziały w spół.kach handlowych - na.Iezy podać liczbę i
emitenta udziałów:
nie doĘczy

udziały te Stanowią pakiet większy nLŻ I0% udziaŁów w Spółce:

7 faaa J-rzJ-rr

ulrrqnknór-i .

łll nsi:nnałem Iełam) W roktl llhi eołrzm r]or-hód wru vrJqYrrqrvrr! \ Yrqlrr/

TV.
D^-.ł -^-- -La-.ła !^1 qnA}lł:nh h:nr]l nr^lrrnh - na1aĘ,t ^^/.]=^ 1i r-z\^lc irU5-LdLłdItt dJ!UJ e W oIJvIĄq91l l.*..-* -'' J --- ..aLęLy PUuoU f !U4vV J

emitenta akcj i:
nie dotvczv

-L^ł^ +-a c{-=n111^7j. Y1^kia| r^liokqzru niż 10* akr-ii w snółr-^.dr\UJę Lę DLdl.tU''.-. r qĄUJJ yv J},V!UE.

7 f aąa 1-rrtll

urlzqnLnćci .")""
v.

łll osiarrnałem/ełam'l \^I rokll llhiarr}rzm r]nr.hód w1U VO!OtYllqf srtl \9!qrtr/ vv

Nahrzłem (am) (nahrzł mói małżr-,nc'k 7 \at\Ił ^r-Zeniem mienia!\qvJ!ęrLL \ąIrL/ \rruvJ! rltv.J ltluJav]1vJ\' L v|l Ł<Ą9

prZynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innai nań<]-r^lnr^roi nqal.rrz nr:rłlnFi ior]nnqIok q^mrlrzac]ll
!rrrru J IJqllJ Lvvvvvu



terytorialnego, i ch zwtązków lub od komunalnej osoby prawnej
naqtenlli^.F mi eni o k|óro nnr] l an:łn z].rrzai ll tl7 d,rr.:r]zc' r:rza|:r.f]]uJqe r r\uv! uqrYu

nalezy podac opis mienla i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vr.
T Prnt^l:r]za r]zia}:lnnćń ancnar]^.n-^2 /n=.loźll naAeĄ fnr.oJ . f ! vWcuZv u.!qf q!1lVJU YvoPuuor UZą \ llaf EZy IJUuaU I\JIlLLę
prawną i prZedmiot działalności ) : nie dotyczy

- nq^f\t q-t o

- wspornr_e z r_nnymr- osoDamr_

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęł.am) W rnlłtr ll}.li anł rzm nr zllrlnAA

i rlor-hór] W wrrsokości:" " .r .

) vźT1=r]-.- Ązi a ł:l nnćci: naqnnr] Arr7: .l lll.r -iaqJ-amL . aąL Lo'-9LąlLL u.lu!qJllvJUf,q. Yvo|,vVq!vŁq- f uV J ęo Lęllt

nrzed,stauri r-i a.l em ncłnomor-ni ki am Iaki oi d,.zi ałal nrrór-i 1^-l ^;.'y!4ęV. uqwlvf g!ęrtt },ęf rrvltlvull] \]laf EZy

podać formę prawną i przedmiot działa]-ności ) : nie dotyczy

- oSobiście

- wspoJ_nr_e z r_nn)amr_ osooama

7. fana ]-rzl-rrlrr
r^r r^rrzqnlunśni .

oSiągną].em(ęłam) W roku ubiegłym dochód

VTI.
1 In] qnńłlłanh h:nrllnr^rrlnh (nazvla eiarlzil.ra <nń}lłi.\

\]rgAv!q,gl/v!l!f/ nie dotyczy

- -.iaq|am r-złr.:rlk.i am zarzar]ll /nrl lri or.l rr\ .
Jrre\Jl / .

- ieqIcm c-złr.:nki om rer] rz 112Ązarłza- |aA l,i or]rr) .
JgouęrlL 9.avllJ\!uILt !qVf/ lrqu4v!vLę) \vu ĄrUVl/ / .

- -iaql-am r-złr:r.:ki om knmi qi.i ral^li z rrinai /ar] lz.i arlrr\ .
\ vv

7 f ana l-rr.l-rrlrr

Il7 t^lrrqrrknści .

nq.i =an:łam 1ał:m\ \lr rnlzlr llhi anłrrm rlnnhńr.]

2 W Śnółdzielniach:
nie dotyczy

- i oqIam rzł r:r l.i a- ?=TaaA11 /ar] lłi ar]rr\ .U.lvl1Ąf ElLL LąL LąvU \ vu Ą!ęuy / .

- jestem członkiem rady nad'zorczey3 (od kiedy) :

- ieq|em r-złr-,r'ki am krrmi si i Tal^1 i 7 rrinoi 1nr] ki arlrz\ .
\vv ilf vvJ,/ .

7. laaa 1-rrJ-rr
1-^A^: .wyDU^uDUa.

łrl c.lsi aclnałem (ełam) W rÓkll rlhi eołrzm rlor-hód w



? In] fllnrlaciach nrowac]zacvch dztałalność goSpodarCZąiJ. .Y-""

ni-e dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- i aqIam r-zł r-lrlki am r:c] rr r,adzr.:rc-ze-l (oc] ki er]rz) :
ILJ LUr!L v.!V1lĄlErLt !quy f 1qu.v!vLv) \vV J\!vVJ / .

- ioqJ-am azłr.;r,ki am knmi si i rewj z'vinei (od l..'i ^l-'\ .
.lJ\fUlrr J!vt!(tUJ! !ęvv!LJ )!lv -J t-.r 

^JEuy/ 
.

7 laaa 1-rzirru uvYv

''rzqnlłnćci 
.

ł lr nq i : r.rna ł om 1e ł am ) W rokl] llŁli ar.rł rzm rlor-hód wa Ll UJf ą91rą!ęrLt \ Ę;aqllt/ vv ! vJ\u

VTII.
Tnne rlnr-hor]rz 6.cłl^.nó z Irlig}11 Zatrudnienia lub inne;f ltllc uvurrvvy \rDlq9orrE L wI L

działalności Zarobkowej lub za)ęC, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kaŻd'eqo tytułu: dochód z tytu.ł.u Zatrudnienia 85.965,6.l -
małZeńSka wspóIność majątkowa
umowa z]-ecenie KBW- 1940,00 brutto małZeńSka wspolnoŚc
maj ątkowa
dieta za inspekcję-z KBW 231,oO -małZeńska Wspólność majątkowa

rx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyZej 10.000 złotych (w

prZypadku pojaZdóW mechaniCznych na.LeŻy podaĆ markę, mode]- i
rok produkcji): Peugeot 207-rok produkcji 2010,
Mit.subishi Pajero Pinin- rok produkcji 2ooL- małZenska
WspóIność majątkowa

x.
Zobow1ązania pienięzne o WartośCi powyzej 10.000 złotych' w tym
7'aCi aoni ete Ę;^ańrz|.r i nnź\|.ZkL oTaz Warunki, ild jakich ZoSta].y4uv!LtY]1f Y u9 J!!ęuJ uy ! yv4JL

udziefone (wobec kogo, w z\ŃLąZkq z jakim zdarzeniem, W jakiej
r^lrrqokośr-.i .) : krec]rzt w banktl PEKAO S.A. -11 .680,85;- małzeńskavvJ rvrlvuv! / .

wspólność majątkowa



\ 
-:,-

PowyŻsze oświadczenie skł'adam świadomy(a), iŻ na podstawie art.
233 S l- Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
nreulr]rz drÓ7.i kara nozhawi enia wolności.
Potrzebowice, 23 .1-2.2015r.
(mie j scowość, data) (podpis )

Niewł'aŚciwe s kreś1ić .
" Nie doLyczy działafności wytwórczej W rolnictw1e w zakresie
nrndlrlenii raćl innai i zwĄaręała- t^7 fnrmia j -=l.raeiay!vuuĄUJ! !VDffIIrręJ ! 4WJg!4vUg J' W !vllll!g l 4ąĄ!EDag

gospodarstwa rodzinnego., Nie dotyczy rad nad'ZorCZyCh spóŁdzieIni mieSzkaniowych.

jr,,- Trrt


