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lŚ{vlłoczd,N lE, MAJATKowE
radnego gminy

Drawsko, dnia 29.04.2015r.
(mie j scowość )
Uwaga:
1. osoba skł.adająca oświadczenie oborYiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupeł'nego w1peł,nienia każdej z rubryk.
2. JeżeJ-i poszczegóJ.ne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy wpisaó '|nie dotyczy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśJ.ió
przynależnośó poszczegóJ-nych skł.adrrików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająŁku
objętego mał'żeńską wspóJ-nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy mająŁku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również
wierzyteJ.ności pieniężne .
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
zęści B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł.ożenia nieruchomości.
czqść a
Ja, niŻe1 podpisany(a), Piotr Władysław Kwita l
(imiona i nazwj-sko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 05.11 .1969r. w Sierakowie
Zakład Usług Leśnych Dębowiec 3 -pi1arz

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l- r. Nr I42, poz.1591 oraz Z

2002 T. Nr 23, poz.220, Nr 62, poZ.558, Nr l-13, poZ.984,
Nr 153, poz. L27L i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arL. 24h
tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące W skład
małżańqlri ai t^rqnńl nnśni mri:Iknulai l llh qj- m:ia1-ek.r!..J n9 - *anow.Lące mo]
odrębny:
I.
7: snlrrz ni en i ezne :

- środki pienięzne zqromadzone w wa1ucie po1skiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zqromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na Lr^rnta.

II.
1. Dom o powierzchni: ,70 m2 o wartości: B0.000' 00z.ł.
l-rzJ-llł nrewntz. małżeńska wsnó.l ność ma-latkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy o wartości:
'l-rrfrr) nr:r^rnrr.

3. Gospodarstwo rolne:
rodza1 gospodarstwa: uprawa roś1in powierzchniaz 1.,5432 ha

f



o wartośC1 : 130.000,00 zł.
rodzaj zabudowy: mieszkalno-gospodarcza
tytuł prawny: małzeńska wspólność majatkowa
Z Leqo tytułu osiągnął'em(ęł'am) W roku ubiegłym przychód idochód w wysoko ści: 6.7 2 ,1BzŁ
4. rnne nieruchomości:
powierzchnia: NTE DOTYCZY

o wartości:

l-rrJ-rrł nr=t.t-.r.

ITI.
1. Posiadam udziały w spótkach handlowych Z
osÓb prawnych 1ub przedsiębiorców, W których
takie osoby - nalezy podać Iiczbę i emitenta
nj-e dotyczy

tldzi ałem rymi nnrzr'hvrrL YrLrrlrrlj urr

11'-7aqtnr -7.

udziałów

rrr'l zi rlrr
qnń}no.

te stanowią pakiet więks zy niż' 7Of ud'ziałów w

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W

2. Posladam
podaĆ l1czbę

udziały w innych spółkach
i emitenta udział'ów: nie

h:nrl I nr^rrrah

dotyczy
- n^ f ażll

Z Leqo tytułu osią9nąłem(ęł'am) W roku ubiegł'ym dochód wwysokości:

rv.
1. Posiadam a
osób prawnych
takie osoby
ni a Aalttan,,vveJ e4y

kcje w spółkach handlowych z udziaŁem gminnych
1ub przedsiębiorców, W których uczestniczą
nalezy podać liczbę i emj-tenta akcii:

akc j e te stanowią pakiet więks Zy n).ż IO% akci i w spóf'ce:

Z Leqo tyt
f^7\7qĄl.^ó^i." 1 " v

ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegł'vm dochód w

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - nalezy podacliczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam)
I^l\Zq^lcnćni .,' f " "

W roku ubiegłym dochód w



v.
Nahrzłem (am) (na}.rrl} mAi maI ź nnak . vtllł ̂ r]Zeniem mienia.'.."Jrllqf!v.rvJ\'

prZyna1eznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
j **^ j *^:^-..^-nlci r.l<nŁrrr nr2Ił/nAi iarlnaeIolł q:mnrzarllrr1r1rę:J Pd'l']'DLW(,vvęJ voVvJ y!ąWrrgJ 

' Jęurrvouę..
terytorj-alnego, ich ZvrLązków 1ub od komunalnej oSoby prawnej
nastentlia.o m.ienie- k|óro nnr]laa:łn zl.lrznill Ta7 r]rar]za nrzą|;r^r]t..Y*Jnvv rllfvrllv' Lplvlv yv u!vvaE I)LLęLq!Yu

na.Iezy podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo: nj.e dotyczy

vr.
'l Prowar]za działalnośó 66c^^.J ^ /*^1ażrz nnr]:ć fnrma nr:I^7n2f . L !vWqu4v u4f q!qJllVJU YVJPVuorUZą \]1o'ru4J yvuąU !vlrttv },!qWr]q
i przedmiot działalności): nie dotyczy

- oSobiście

- wspólnie z innymi osobami

7, laaa i- ruf rrlrr nqi:an:ł
i rina].rńr] '.' ..'.'Sokości:

om / oł am \ \ł7 rrrklr lll.ri anł rrm nr zllalnA,jvrLL \ Ylqrrl/ vv -fl ullvv

. ry ,J-.- Ązi a łal nnśr-i: rrn<nr.lrl:T.7A l llh ioq|om.. aąLLągLallt u.rqf uf f lvJU!ot YVoyvua!vLa,' !^-

r,rzeds|:tnli r-i e.l cm nołn.\m..\.-ni ki om |:ki ai d,zi z ł:l nnśc.i 1.=l ał.,yU!l1v]ttvUllrJ!!91ll u4luJqf11vJ9J \r]ąrg4y

podaĆ formę prawną i przedmiot dział.alności): nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

7. lana trzJ-rrlrr

I^7 I"I\/qĄk^ć.i .

nq i arrn: ł am / oł:m \ I^7 ralłlr llhi on} rzm rlanhAr]f ]/ lrl VVVr JVV

VII.
W snółker-h hanci lrrulrrr-h (r,azvla qiar] zilna qnAłlai \. nia r.] n|rznzrr\1ru.vvu, OLvvLLpą Jyv!J\!/. II!g uVuJU4J

- icstam r-złr:r'ki om zarzadll 1nrl lzi arlrz\ .
\vv Jlruvl / .

- iostom r-złan k.i om rarlrz n:r]oarn=oj |^A l-i or] rz\ .UrLL 9a!vlf J\!UlrL !qVJ rrąu4v!wL=) \Uu 
^JgVy 

/ .

- ies]-em r-złclnki cm komi qi i ravli zrrinpi lnrl ]łi or]rz\ .
\vVJ!!9v)//.

7 laaa iruł- rrlrr

IlI Ił7\7anlłnćni." "r ""
VIIT.

rrqi:nn:łam /oł:m\ I^7 rnlłlr lr].ri an}rrm r]anhAr]

Tnne rJ nr-hor]\/ ÓŚ i acrane z Irzt'u}u Zatrudnien i a .l llh i nnoi- -l urrtq luv lrrrrE_J

dz1ałalności Zarobkowej ]-ub zajęĆ, z podaniem kwot uzySkiwanych
z kaidego tytułu:
-z tytułu Zatrudnienia -19.32!,59 małZeńSka WSpófnośĆ majątkowa
-dieta radnego- 895,0O małZeńska WSpólnośc majątkowa



rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zŁotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podaĆ markę, mode1 i
rok produkcji) :nie dotyczy

x.
7^1,-^'..'i ^-...'i ^ ri oni aźna Ć\ 1ł7Ar|nćr..i nnr^rrrźai 1n nnn złał,llaln t^' .l-rmAvL)\)wLąLd.IItd. !-.-.... .'v gyujr' W Lyrtl

Zaciągnięte kredyty i poŻyczki oTaz warunkir fld jakich zostaŁy
udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, W jakiej
r^lrrqnknśr-i \. n.ia rln|rrnzrz
"1""

czĘsc B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie
art.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatalenie
prawdy qrozi kara pozbawienia wolności.
Kwiejce Nowe , 29.04.2015r.

1miaicnnurnóń r.l=Ła\\rtlf 9J DUvWvDU, vąLą l (podpis )

&o t, ]|",łn


