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oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Drawsko, dnia 10.04 .20L5r.
(mie j scowość )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupełnego w;ipeł'nienia każde j z rubryk.
2. JeżeJ.i Poszczegó1ne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
przypadku zasŁosowania, naIeży wpisać ''nie dotyczy.' .

3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynaIeźznośó poszczegóJ.nych skł'adników majątkowych,
dochodów i zobowi-ązań do majątku odrębnego i majątku
objętego mał'żeńską wspóJ.nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowyrn dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o sŁanie majątkowy'm obejmuje również
wierzyteJ.ności pieniężne.
6. }I części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotycząc'e adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czqśĆ a
.Ta niżai nnr]ni q:nrz1:\ P:t^rał Arl:m l]rzmakes, uurlJ \u/ t I

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 27.0:-..1-94Br . W Piłce

E'marrrf
(miejsce zatrudnienia/ stanowisko lub funkcja)

-*-^-1,,Pv LąyvL!!ąlLLą Się Z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001' r. Nr I42, poz. 1591 oTaz z
2002 T. Nr 23 t poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.L27I i Nr 214, poZ.1806), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące W skład
'r'ałżańqki ei r^lqnól nnśr-i mai:tkoulai l llh qt ma-iatekr!!..J ĘU - -anowląCe mo] lltgJ 

- v v j!

odrębny:
I.
7:qnl-rrr ni ani a;-^.LąJvpl P!911!v4rrc.
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

otor"oti-y

1-, ,^f ^ .1la ĄWU Lv .

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotycZy o wartoŚcl:
l-rztrrł nr:r^rnrr.
2. Mieszkanie o powierzchni: 50 fr,, o wartości: 40 tys.
tytuł prawny: dozywotnie zamieszkanie u syna
3. Gospodarstwo rolne: NTE DOTYCZY
rodzal gospodarstwa: powierzchnia:



o wartoŚCi:
rodzaj zabudowy:
Iru.l-llł nr:t^lnrl.

z tego tytułu oSiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym prZychód i
dochód w wysokości:
4. Inne ni.eruchomości:
powierzchnia: NTE DOTYCZY

o wartoŚci:

frrJ-rrl nrrr^rn.r.

III.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udział.em gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udział.ów
nie dotyczy

rrrl z i :1rr

qnA] co.

te stanowi a naki et w.i eksz','l niż' I09o udziałów w

7' |ąaa Irz.ł-lr

Tr7\7ańlłnćni .

}lr aci=łn=}^-(ełam) W roktl lrl.rian}rzm rlanh6derrL \ vrurrl/ uvf uYJJrrL vvurl

2. Posiadam udziały w innych Spółkach handlowych - nafezy
podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

7. lana J-rr]-rr

ulrrqnLnóni .., I "'

łll osi aonałp6 /a}am\ I^7 rnlzlr lrJ.ri aa}r'm rlanh$6[ y.1J)/rr. uvvll

rv.
1. Posiadam akcje W Spółkach handlowych z udztałem gminnych
OSOb OraWnrZr-h Ilth nrzodei ah: ^-^A.., 1-f :.r\/-h 11.7aq1- ni rr.-'' ..vJf OI-COW' W Kto. j -.. -..'JZą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

f Łaa^ |!'+l.a LSYV Ly UU
t^rrzqa]znćc.i.
" _1 " "

łll osiacrn:łem(ełam) w roktl llklieołrzm r]or-hód wvrlr \ Ylqrrr/ vv !JjLL vvurt

2. Posiadam akcje W innych Społkach hand]owych - na]-eZy
Iir-zl-rc i omi]-enJ-a:knii. nio Aalttaztr

7. laaa J-rrl-rr

ulrzqnlłnśn i .
" I " "

łll osi aonałem (ełam) W roktl lll.ri aałrrm rlnnh96i WuvruYJ Jrrl vverr



v.
l\Ta1rrzłem Iem.) |nahvł mói małż nnck. z \^I\/łaCZeniem mienia!ruvJrvl,, \ulr/ \rrqvJ l,Lu!-vrrvJv

prZynaleŻneqo do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
i nnai nrńqJ-r^rnr^rą-i aqahrz nr:r^rna-i iorlnnqtaL q2m^rzar]ll

-{vu

LeryLorialnego, ich związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej
naStępujące mienie, które pod1e9ało zbyciu w drodze przeLargu
na].ezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vT.
'] Drnr^r:r]za r]zia}:.lnnśń 66cnnrl . /n:lał\' ^^^:ń 

.F:ayY-SpoOarCZą (na-LeZy pooaC rormę prawną
i przedmioŁ działalności): nie dotyczy

- oSobiście

- wspó]-nie z innrrmi osobami

7' Iaaa Irz|llłll nqi errn:ł" "1
i r] nr-hór] r^l r^lrl59Ę65gj;

om /ał:m\ t^7 rnkll llŁri arrłrzm nrzllr-L'ĄdulLr \v!ulLri vv !vr\u uv!uYr)/rrr y!rJUrrvv

2. Zarządzam działalnością goSpodarCZą ]-ub jestem
nrzadqIat^li n.i ol am nałnnmncni ki am t:lłi a-i dzi e ł:l nnśr-.i /ń.l ^+',},! 4guJ LąvvlU!ęJęllt yęr1lvlttv!1lf Ą!uf LL Lq^f 9-J uŁ!ą!ąf 1lvoU! \rloJEZy

podać formę prawną i przedmiot dział.a]ności): nie dotyczy

- ^a^P\1 
a^1ó

- wspoJ_nr_e z r_nnymr_ osoDaml

7. laaa J-rz.l-rrlrr

t"l t"rrlqnlzaśn.i .
" " 1 "

nqi:an:łom /ał:m\ Il7 rnlzlr lr}.ri arrłrzm r]nnhńrjvr !L{YrrL{r er,! \ Y !ełr/

vTr.
TnT qnńłk,ar-h h:nr]l nulrzch (r'a.zvta <i ar.l zi|:a qnółki '\ . n.i o r1r:|lłr-z'.l

\llqavrqt

- iaqJ-am azłan l..ł n- --r--^'' (ar| Li orlrz\ .- J ęD ugllt !4Jvl1AlęlLL Lo'L ZąLtru \Uu ^aEuy / .

- iaqIam rzłanl.i am r=r]*' n=Ąz^T.7a1 /arl lzi ar] rz\ .
J ę9 LęrLt 9Z!vl1Ą!ElLl !ąuy llqu4v!vLę) \vV Ąf 9uJ / .

- iaqJ-am azłar,lzi am knmi q-i i ral^l j 7 rzinoi 1nr.] ki ar]rz) .
\vV J\rvVJ / .

7' Iaaa IrzJ-llłll
r^r r"rrzqnLnćni .
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VIIT.

osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegł.ym dochod

fnne dochody oSiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej
działalnośc1 zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzySkiwanych
- ]-.:l^^^ |''|uł.u:z Kdz'eg' LYLuLu: Llur trlf)( rl)-diety P+z€+łodniefąeego Rad,l} tjJ.'Z 1YvmałZeńS ka WSpólność
ma j ąt'kowa l

-emerytura-10 . 354, 68 małzeńska WSpolnośC ma] ątkowa.



IX.
Składniki mienia ruchomego o wartośc1 powyzej
przypadku poj azdÓw mechanicznych nalezy podać
rok produkcji): OPEL CORSA C 2005r. ]-.4.OOO,OO

10.000 złotych (w
markę, model i

x.
7^l-^,--.: ^--*i ^LooowląZan].a pienięzne o wartoścl powyzej 10. o0o złotych, W tymzaciąqnięte kredyty i poŻyczki oTaz warunkir od jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim zd.arzeniem, w jakiej
wysokości) : nie dotyczy

czĘsc B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie
art.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zataSenieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Drawsko, 10 .04.2015r.

(miej scowość, data) (podpis)
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