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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
łłffi' zastępcy wójta, sekretarza gminy, i

+

Potrzebowice, dnia 29.04.20L5r. r.
(mie j scowość )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupełnego w1peł'nienia każde j z rubryk.
2. JeżeJ-i poszczegóJ-ne rubryki nie znajdują w konkretnym
prz1padku zastosowania, nal.eży wpisaó ''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
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy mająŁku 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 e
Ja, nize1 podpisany(a), Anna Fręś, Z.d. Dztełak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 29 .04.I974r. w Czarnkowj-e

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

po zapoznaniu Się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1991
T. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarCze] przez
osoby pełniące f unkc j e publlczne (Dz. U. Nr I06, poz. 6.7 9, Z

1998 r. Nr 113, poz.'7I5 i Nr 162, poz. 1126, z 1-999 T. Nr 49,
poz. 483, z 2OOO r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz.984 i Nr 2L4, poz. 1806) oraz ustawy z dnj-a 8 marca 1,990 T.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200L r. Nr IĄ2, poz.1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poZ.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1-2'71- i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 2ah Lej
ustawy ośwladczam, ze posiadam wchodzące W skład maŁzenskiej
wspo1noścj majątkowej 1ub stanowjące mo; majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadZone w wa]-ucie po1skiej : 11. ]-54, 9o
]okata W Banku Społdzie]CZYI- ma].zenska wspolność majątkowa
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- srodki pien1ęZne zgromadzone w wa]ucie obcej : nie dotyczy



- papiery wartosciowe:. nie dotyczy

n^ krłnIo.
II.
1. Dom o powierzchni: t2o fr, , o WartoŚci i nie d'otyczy
tytuł prawny: mieszkanie funkcy;ne- leśniczówka
2. Mj-eszkanie o powierzcirrrri: nie d,otyczy m2, o wartości:

1-rr1-rrł nr:r^rnrr.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa; nie dotyczy, powierzchnj-a: .... .

o wartości:
rodzaj zabudowy:
Irui-ll} nr:Il7ń\7.

7. taaa trzl-rrirr * oSfągn
r]nr-hóri r^l r^lru <nĘ956i;

a}am1a}am\ ul raklr lll.riarrłrrm nrzltahćld, icłJę]Lr \vf qrtl/ vv !vI\u uvruY

4. Tnne nieruchomoŚci:
powierzchnia: nie dotyczy

o Wartości:

.l-rrilrł nr:r^rnrr

III.
Posiadam udziały w Społkach handlowych - na1ezy podać ]iczbę i
emitenta udziałów:
nie doĘczy

llc] zi ałrz ]-e s|;-*^.'.; . ^-l..l ^+ wi ekszrr ni ż .l 09" udział'oW W snółr-euu4f qf ) uę JuottUWaq. PoĄlgL W!ęĄJ4J !!LL f V o uu4f ąaVW Vv otJv!uE

7. lana 1- rzf rr

urlzqn]<aści .

łll osi aonałem (ełam) W roktl llhi er.lłrzm r-l nr-hód WJ u vJlotY1rC-ł!U]Lt \ YJu]lli vv

IV.
D^-.i -^.- l L^-.ł a IłI cnAł k:ch h:nrl l ol^lr,zr-h - n,. f pżv noc] ać 

.l 
i r-zhe ir\JJro.(f,o']Lt a^U J E W Jyvf ^q9ll rIąllVJVWyUl1 rrąL=LI }JvuqU !!94vĘ; f

emitent.a akc j i:
nie doĘczy

akr-io .p sranr-'']- ^.].]^. '']eksz,'l niż' 10? akr--ii w snółce:oĄU ]g -g oLqrr\,WId' Pd'J\-LcL Wf v''*.J qĄvJf W Jpvtl

7 f aaa l-rz]-rr

r^llz<nLaści .
" ,f " "

v.

łll osi annałem loł:m\ W rnkll llhi enłrrm r]nr-hód w!u vrrotYrrQ{rurt{ \YrutLLi rJlrL svvrr

Nabvłem(am) (nahrzł moi małżnnek- . wrzłaĆZeniem mieniarurrL \slLr/ \lrqpj/ vrrur\r !

nr7\/n:lo;no..r.) ri n ionn m:l:Ikll nr.lra|.rnorrrr) od Skarbu Państwa,Y-.j J"Y" vv!\.vrrUYv/

i nna ] n:ńqtulnt^la-i rrqr^'}.lr,' nr^IłIńÓi ioc] noqte]- .-^l''
I-!9ltrr9J' J-..^.----^ JolLtuI LąuU

t.erytorialnego, .ich zwLazkow lub od komunalnej osoby prawnej



n: q l anl]] ^.. m'i on'i a ]zl aro nnr-] l on:,,ł n zhrir- i ll \ł7 r-]rr',rlzc' nyrzetarqu
ń.l ^;.' ^^^-^ ^--- 

.-l.'-'nł a aA lłnan. nia Ąaf lrłzlrnarezy pooac oprs mlenla I oare naDycl-a/

vr.
l pT^\iA.]7a r]z)a,ł:Innqc anqnnr.l^---=2 /na.l e7\I r\e\()Ać frrrme-.lqfQll1VJL 9vJyUuaL.Lo' \rro!E4J Pvuą9 Iv!...v

prawną i prZedmiot działaIności ) : nje dotyczy

- ^q^r\t 
q-t a

- wspólnie z innymi osobami

7 |aaa Irl]-lr}ll nqi:an:łam 1ał --\! uę9V LJ Luf u voJąYr1ą!ęltL \Y!d']tl'/ W rnlłll llhi aałlrm nrzrzchńrl

) vaYaźA-=m Ązi a }al nnćni: an<nnrlAra7 a l llJ.r ioqIamL . LąL LąvLąlLt u4f,qJu!1]vJUrq- YvoIJvuą! U 4cł ! uv J ęo uErtL

arzaAc|:r^ri ni al am na}nnmnłni lłi om 1.:lri ai Ązi a }:l nnśai 1^-l ^ł.'PIZ EL.l.JLdWJ('lęlElLt Pga1lvltlvU11!Ą!glLt LqN!ę) v- \1rClręZy
podać forme prawną i przedmiot dział-aIności ) : nie dotyczy

- oSobiście

- wspólnie z innymi osobami

7' Iaąa ]-rz|lrłll
1-^A^: .w wyD\rNUJUr.

oSiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod

VTI.
] In] enółkar-h }.^*.l1^''''^}^ /.^-.'. ^.: ^l-r 1r: snółki )r1d.]'l'L,łrUWyLrl \LlÓLwa 7 DlE\JZIUo Jyv!^! / nie dotyczy

- jestem członkiem Zarządu (od kiedy):

- ioqIam azłnnlri am r:r]rl nac]z^r.7al lnr] ki orlrr) .
leruerrr u-lvff r\lLrrr \vv r\JvvJ / .

- -iaq1-om r,zł r:rlki om knmi ei i rc\^|i 7 rrinei /or] ki ecl rz) :
_JvJuerrr J r"" r:f vsl' / .

7. lc'rsr.' trztrrlrr
1.^A^: .w wyJ(rN\JJUr.

n<i:an:}om /ał>-\ .nl.'. .l'l.ri 66}176 r] nchńjvo!q|Y11ą!ęlLl \ V!orLL'/ W !vĄu uvf g9f y1lL uvL11vu

2. W spÓłdziefniach:
nie dotyczy

- -ia<|am azlanlłiam zarzaAll /nrl lłior.] rz\.
] ęJ L9rtL V .qvu \vV llf 9v j / .

- jesLem członkiem rady nadzorCZe), (od kiedy):

- iaqtom c-złr>nkiom komisii reulizrzine-i Ior] kier] rz\.
J uJ ueflr u J t vv r:luvj / .

7 laaa ]- rz1- rr

ulrzqnLaśni ." r " "
łll clsi aclnałem (ełam) W rokll llhi orrłrrm rlnr-h96| Wr u vrfc-{YlrqrurLL \ Yrurrr /



3. W fundacjach prowadzacych dzlaŁa]nośc gospodarCZa
ni a rfnf lzłzlr

- iaqIom r-.złr.lr,ki om komi qi i rewi z ruine-l (od ki erlrz) :
JęoUgrLt g.lvrrj\lurtr .} )''" J rr- Jl!Uv./ / .

- jestem Cz}onkiem Zarządv (od kiedy):

- iaqIam r-złr:r 1.ł ̂ * --^.' ^-Ąz.)rC7?1 lorl ki er] rz.) .
]LJuglrl 9.rv1l^f,clLt rouy 1lqv4V!vLę) \VV Ą!gVJ / .

|7 |aaa IrrŁlr4 uęYv Ly uu

r^rrr<alznćci.

łrl Ósi aonałem rełam) W rokl] lljli arrłrzm rinr-h96t W!u vJrL{Yrrqrvlrr\Y'!ullt/ vv

VITI.
Tnne dochody oSiągane z tytułu Zatrudnienia lub inne1
działalności Zarobkowej lub za)ęć| z podaniem kwot uZySkiwanych
Z kaŻdeqo tytułu: dochód z tytułu Zatrudnienia 94.89B,6B-
małżańska wsnól ność maiatkowa
umowa zlecenie KBW- 1'.940,00 brutto małzeńska WSpoIność
maj ątkowa
dieta Za inspekcję-z KBW 231,0O -małZenska WSpo]nośĆ majątkowa

rx.
Składniki mienia ruChomego o Wartości powyzej 10.000 złotych (w

prZypadku pojaZdow meChaniCZnych nalezy podać markę' modeI i
rok produkcji) : Peugeot. 207-rok produkcji 201-0,
Mitsubishi Pajero Pinin- rok produkcji 2001- małzenska
..^^ .'] ^^:: *--.ł 'WSpolnoSC flla ]ątKoWa

x.
7^l--n,.,j .--h.i - lr|nćni nnt^lrlża-i 1n nnn zło|rrr-h. InI trzmZooowlązanla pJ.enf ęZne o wa .'-.yul j, W uylLt

ZaCLągnięte kredyty L poŻyczkl oTaz Warunki' na jakich Zostały
lrr]zialnno /t^lnhac Lnnn TrI 7I^']^-l,'' - -.ł.l..;* zdarzoniem- '' 

:^l.]^j
'. .'J-LąZK|'l z )dKLrL| LvąL Zg111ęILr' 

'v J dI\-LcJ

WysokośCi): kredyt W banku PEKAO S.A. -I7.680,85;- małZeńSka



cząśĆ s

PowyŻsze oŚwiadczenie składam swiadomy(a), ii na podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zaLalenie
nrawrJ r' clrÓ? i ka ra nozhawi enia wolności .

Potrzebowice , 29 . 04 .2015r. 'l
/mioiqcnr^rnćc r]aJ-:\ lnnr]ni.\ -|,^ 

'vvv,,vver / \IJveIJrr/ li ,,

.1 --.' NiewłasC1We skreśIic.
' Nie dotyczy d'zia.Łalności wytworczej W roln1ctwj-e w zakresie
nrnr] llkr-ii roś]innei i z'wierzer-pi- w formie I Zakresieylvuur\u_J ! !vr! ! AYvvJ t

gospodarstwa rodzj-nnego.
3 Nio c.] otvr-zrz .=r] n:r.lznrr=,,Ćh snółr]zie.l ni mieszkaniowvch.L\!ę uvL]/U.) !ou lloV4v!U4ygrr oyv!u.fęfrrl


