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wójtao zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownii<a jednósti<i

órganizacyjnej gminy, osoby zarządzają"ej i członka organu zarządzającego
gmińną osobą prawną orazosoby wydając.ej decyzje administracyjne w imieniuyoaJąceJ

wójtall|

Drawsko. dnia 27 kwietnia 2015r.
(miejscowoŚć) (ania)

UWAGA:
1 . osoba składajqca oświadczenię obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupetnego wypetnienia

każdej z rubryk'
2. JeŻe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnytn przypadku zastosowania, na|eĄ wpisać ,'nie dotyczy'''

3. osoba składaj{ca oŚwiadczenie obowi4zanajest okreŚlić przynależność poszczególnych sktadników

rnajątkowych, dochodów i zobowiqzail'do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością

majqtkową.
4. oŚwiadczenie rnajqtkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzyteInoŚci pienięzne.

6. W częŚci A oświadczęniazawafió są informacje jawne, w częŚci B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składaj4cego oświadczęnie oraz miejsca położenia nięruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niŻej podpisany(a), Teresa Gała, Dura
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08.10.1 961r. w Czarnkowie

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, stanowisko _ Inspektor ds. Świadczeń

rodzinnych

(rn iej sce zatrudn ienia, stanowi sko lub funkcj a)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z drlia 2l sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzerria działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz.715 i

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, po2.483,2f000 r. Nr 26, poz. 306 orazzf00f t. Nr I 13, poz. 984 i Nr

2|4, poz.l 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zf00| r. Nr l 4f , poz.

l59l orazz20ofr.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr ll3, poz.984,Nr 153, poz.127l iNr2l4,poz'

l 806), zgodnie z art' Z4htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

nrajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębrry:

I. Zasoby pieniężne:
Środki pieniężne Zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiely wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy



II.
1. Dom o powierzchni: 90 m2, o wartości: l80 000zł, ty.tuł prawny:

małżeńska współwłasno ść maj ątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotyczy m2. o wartoŚci: tytuł prawny: ....
3. Gospodarstwo rolne: rodzal gospodarstwa:

nie dotyczy , powierzchnia: ..

o wartości: .... rodzai zabudowy:
tytuł prawny: ....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomoŚci: powierzchnta: działka pod nieruchomością 300m2

o wartości:10 000zł
tytuł prawny: małżeńska współwłasność majątkowa.

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|ezy podaó liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy nli |)Yo udziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eŻy podać |lczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy nlŻ I0%o akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątktr

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu . na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy



VI.
1 . Prowadz ę działa\noŚć gospodarczą|,2) (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ....

f . Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (na|eĄ podać forrnę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
osobiście.

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ... .

VII.
1. W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

nie dotvczv

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .. . .

2. W spółclzielniach:

nie dotyczy

.jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczejtj] (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .. .

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚć gospodarczą:

nie dotyczy



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć. z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: wynagrodzenie z ty.tułu pracy - 38 545,35 zŁ

brutto. małżeńska współwłasność majątkowa.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznyc|r na|eĄ podaó markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

X. Zobowi ązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w

jakiej wysokości): nie dotyczy



cz4Ścs

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), tż-na podstawie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

27 kwietnia 2OI5r. ......!!!Ś?t,!-....i:*.,'lł!.
(miejscowość, data) (podpis)

Il I NiewłaŚciwę skreŚlić.

|2| Nie doryczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakręsie
gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


