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Drawgko, drria 29.04.2015 r.
(miej scowość )

Itvraga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z

prawdą, slarannego i zupe!Łnego wypeł'nienia każdej z rubryk.
2. JeżeLL poszczególne rrrlortlki nie znajdują w konkreŁn1'm

prz1padku zaatosowania' należy wpisaó "nie dotyczy".
3. osoba ekł'ad,ająca oświadczenie obowiązana jest okreś].ió

prz1ma 1 e żnoś ó po s zc zególnych sktadników ma j ątkow1.c}r,
doctrodów i zobowiązań d'o mająŁku odrębnego i majątku
objętego mał'żeńską wspó].nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświad'czenie majątkowe obejmuje również wierzyteJ.ności

pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne douyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poit'ożenia nieructromośc i .

czEść A

'^l J^i ^^^^.; ^eat LLLLeJ o--r,-oany(a), ..Anna Zofia Zurman
(imiona i nazwisko

oraz rtazwisko rodowe)
urodzony ( a ) .24.04.1919 r.... ... w Drezdenku

ł(l it 'r'l

(-il lirt'--"rr,-, i/r {l 'r:',['

osw|ADczENI E MAJĄTKoWE

łńtó , skarbnika gminy' inei
gminy'osebyzarzą

wyc4ąeei ceey4e acministraeyine w imieniu wóita.

.IJrzad Gminy Drawsko ....Skarbnik Gminy.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L991
r. o ograniczeniu prowadzenia działa1nosci gospodarczej przez
osoby pełniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 6.79, z
l-998 r. Nr 113, poz. 1L5 i Nr 162, poz. LI26, z L999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1l-3, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie grminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1-42, poz. ].59]- oraz z
2a02 r. Nr 23, poZ.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. L21 I i Nr 2I4, poz. l-806), zgodnie z art. 24h te1
ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzace W skład malzenskiej
..'^*x.'].^ń^] *...i -rl.^t^7ói llr'].r c1-annr^ri:no mńi mai:1-olł nrlra].rnrz.W>trJvJl]v-Ul rL|ą.-/|qu^vWęJ f uv Duąflvvvf qU9 rlLvJ rLLqJqu9J\ vu!ę!I]y.



I.
Zasoby pieniezne:
_ ćrnrl'ki ni ani ażna ząramar]zone w \^r:.l llci p nnl ski ei .

yf vllr - -r1ę 
ZV!

l-60051 ,6L. . .

_ crnrl1łi ni ani aźno zaramarf zone w ...1..^] ^ ^L^^ł ... wąf,u9f ę vu9gJ .

_ naniFrV warIoścrowe:

nl lłr"lnta.rrs rrvvvuY.

II.,1 Ęnm Ó n.)w] erzc
trrtllłef uuf

hni: .nie dotyczy.. m,, o wartości:

2 Miaqzkanie o oow ierzchni: .nie dotyczy. m2, o wartości:
tsrl|lrł nr^\^ń\/.
UJ 9 g+ 

Fł 9 YvłlJ .

3. Gospodarstwo rolne:
rad,zai onsnoriarstwa: .. .nie dotyczy.., powierzchnia:! vu!sJ

o wartości:
rodzaj zabudowy:
i-lztllł nr:\^m\/.
v t6d^ l-rztllłlr nqi aon:łam (ałam) w rnkll lll.li eołvm nr--'^Lxx .;

9v4gYrrg4v .. IvĄu uvf9Yr-yrLL y!ZJvllvu l

rlnehńr] vl vnzsnkości:vr rvl e v!

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: .....nie dotYczY

o wartoŚc1:

trrtll} nr.Iłń\'.ul u ur

III.
Posiadam udziaŁy w spół'kach handlowych _ nalezy podać }iczbę i

:Tl::::i:::::i::r nie d.,yczy

llrlziałrz j-a <|2n61^li a nalłiar rlri akqz,, ń;- 1ń9 llrlzi^łów w spó1ce:uvLLąLy uę DuullvWfą yą^fęL
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f\r'-11
a eeYv eJ vs

r^nl<n]łn<e i .

lu osiaqnalem(ełam) W roku ubiegłym dochód w

I\I.
Posiadam akcje w spótkach hand1owych _ nalezy podac liczbe i
emiŁenta akcji:

....nie doŁyczy.

alłnią l-A qrFnri^7ia nakie1- rnli akgzv n.i + ,] 0* akr-ii w snółr:e:qr\eJv f q vqr\f eu vvf er\ral v v sJlvJ

Łu osiagnałem(cłam) w roku ubiegłym dochód w7 |^^^ Frrfll. us9v LJ uu
Wysokości:



v.
Nabyłem(am) (nabyl mój małzonek, z .v{!.Łaczeniem mienia
przynaleznego do jego majatku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innei rlanŚtwowei nsołrw nrawnei, iednostek samorządurrlrrs- Pqr '- tvvvvvv

terrztnrialnecro. ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej
eurJ ev!

nascępujace mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
na1ezw nor]ac oois mienia i datę nabycia. od koqo: . ..rrq! e -J

vr.
L. Prowadzę dzia1a1nośc gospodarczą, (nalezy podac formę

prawna i przedmiot działalności):
....nie dotYczY

^ - ^L I i ^ I ^_ U5Ula5Uaę

- wspólnie z inn}rmi osobami

7 f a^^ i\/l-r1łr1 a<i:on:łem (ełam) vl rnkll llŁri aołrm 67zrzn}rńd
U vvYv 9 vp4qv4l9 .. lvĄu uvaEYlJrLl }/!aJvlrvg

i dochód w wysokości:
2. Zarzadzam dzialalnościa gospodarcza rub jestem

nrzarlct-=r^rici ol om nołnomacnikiem t^1-] -] l-] ^}^].^:^i {n:lpłru
-... -d^fcJ uZfąJąfIlUJUf \11ą!g4J

nn6:n f orma nraurn = i nrzedmi ni- riziatalnOSCi ) :vł !4tv4r9 t y!.9\Jl!4v 9 9e

....nie dotYczY
^-^Ll :^l ^_ U5U!J5Ufę

_ wspólnie z inn}rmi osobami

7 r^^^ t-rr't.rrtrra uvYv

t^l r^nzcn]łnśai .
vv vvJ vv,\vev4.

osiągna'łem(ęłam) W roku ubiegtym dochód

VII..1 Inl snółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):""::
- j;;;; ;;t;;t; ;;;;;e; (od kiedvr:

- iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. io<tam e zł anki om komi si i rewi zwinei /nrl ki er]w) :juJgvalL J\vrLlf oJL LvluLLaJLlv) \vV J\łv\4J / .

z teqo tytulu oSiagnatem(ełam) W roku ubieglym dochod
w wysokoścl:

2 ' w snółc]zi el ni ach:
n.i a ńn't-rrnzrrrlf e vvuJ vaa . .

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....

- iacł- am az1 anki om rarirr nadzarcz.ei3 (ori kieriv) :
- JcDusrLr Larvarr\rerLL !quJ rrqslv!!!vJ

_ iacIam azłanki em knmi si i rpuri zwinei (orl ki edw} :JlvrLrf eJf !vvvf !JJlrvJ \v\4 ,\+vvj / '

7' rad^ l-lltllłll osi annłłcm (cł am} w rnkll llhi pałw rlochód wA uę9v uJ uuf u vJ1oVllu!EllL \ g!qrLr/ uv+vY4Jrl. 9v\



Wysokości:

Tll f.lnń:ni ^.].\ ń7^T.7.ń-:nrzn'].l A- j ał ^.l-noSć gospodarcza:vv!ul.vqvJu9rry!vvvqu!qvJ"..*..*.:.

. .n].e ąouYczy.

jestem czŁonkiem zarzad! (od kiedy):

iact-om azłanki om rarlrz nadzare zei lnń ki erilr) .
JsDLsrtL !quJ lrqvlvle-uJ \vv r\rvsJ / .

_ iacł- am azłan.r.Ą am knmi <i i re\^7i 7\/inpi (nr] ki cr]v)JsDuslLL r\vrLrreJf !uvvr-JJlrLJ

? ra^^ t-1,i-rrł11
a u!Yv ef es4* nqi:on:łFm (ełam) rł rnkll 'lhi aołlm dochód wvDrqYrrqf earL \ v!qrLr/

wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytuł.u zatrudnienia 1ub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwoL uzyskiwanych
z kazdego tytułu: ....
Dochód z tvtuł'u zatrudnienia 86993,75 brutto

rx.
Skladniki mienia ruchomeg.o o WartoŚci powyzej 10.000 zŁotych (w

prz]rpadku pojazdów mechanicznych na1eZy podac marke, mode1 i
rok produkcji): Samochód osobowy Cj.troen C4,rok produkcji 2008.

x.
ż^L^. '] ^ -.* 

j . .] ^.. ^ -.^Lwpuw Lą Ląll!ą IJf errf v.1lę

zaciagniete kredyty i
llńzi a.'] nna i/r^rn].ran knan

\ vrvvvv

^ r^7^rt-^ćĆi nnunzżoi 1 n nn0 zł ofvah \^7 j-vm

anzlrłz1zi nr:z r^rarllnki na iaki ch -^^.^a-.fJvay9z^f -.. .9D uąly

'.' -'^'i =rylrll ry i:1łi m zAarzan j am ul iaki aiw !vv!q-r\u - Jur:frLr

t^nrcnlłnćai \ .

. . nr-e dotryczy .

czĘśc B



Pow,zsze oświadczenie składam świadomy(a) , iz na podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci-.

Drawsko , 29 .04.20L5 r .

(miejscowośc, data) /.^^l^l ^ \
\ IJVUI,f - /

1 Niewtaściwe skreślić.
r Ni e rlotwczv dz'i a7 a.l nosr-i \^NrwóTa7a.i rnl rn1 ni e trnr.i e w zakresierrf e eveJvLa vaLqL vvJ uvvv!e-s

produkcji roś1innej i zwierzecej, w formie i zakresie
łncnnrl=rc rlła rar7z i nnaan

r Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


