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oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Drawsko, dnia 23.04.20L5r.
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Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą ' stalannego i zupeł'nego w1peł'nienia każde j z rubryk.
2. Jeże]-i poszczegóJ-ne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy wpisaó ''nie dotyczy'' .

3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśJ.ió
przynależnośó poszczególnych skł'adrrików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego mał'żeńską wspó1nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowynr dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również
wierzytelności pieniężne .
6. IV części A oświadczenia zawarŁe są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czĘść A
.Ta ni źai nnrlni qanrr i/:\ Anrlrzai l-ranai ąz ^l. nł-^.i ^^-^'1.wą, llLL=) Pvu[/roqrly \q/ 
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nr]ur4E j f Iol]UJD4ęI! t"ld'UJdDZęJ\ ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 1-6. 05 .1"952r. w Drawsku

Emcrrrl-
(miejsce zatrudnienia/ stanowisko 1ub funkcja)
po zapoznaniu Się Z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 T. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2007 T. Nr I42, poz.1591 oraz z
2002 T. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. l27L i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące W skł.ad
małźańcki oi 1^7.^Al ^^ń^.i --i 1|knr^lai l ll'l^l q| *.-ł ^|^].'' spoJnoSCI ma] ą - -anow.Iące mo] ma] ąteK
odrębny:
I.
Za snhrz ni en i azne :y!vrr!Y,

- środki pienięzne zgromadzone w Walucie polskiej: 5.000,00
w.snółwł asność mai atkowa małzeńska

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
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II.
1. Dom o powie
frlf-rr] nrrr^rnrr.

2. Mieszkanie
DOTYCZY
]-rlIllł nrar^lnrz.

rzchni: 1OO m2, o wartości: 91.Ooo,O0
współwłasność maj ątkowa małzeńska
o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoŚci: NIE



3 . Gospodarst.wo rolne: NIE DOTYCZY
rodzal gospodarstwa: powierzchnla:
o wartoŚci:
rodzaS zabudowy:
IrrIllł nr:r^rnrz.

7, Iersa trz|llłll os.i aonałem (ełam') w roktl llhi orrł.rłm r,rz rzr-hód i4 LęYv LJ uu! u vof c,|YrrLtf UrlL \ YJulll/

dochód w wysokości:
4 . Inne n'ieruchomości:
powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartości:

]-r11-rr) nrar^rnrr

I1I.
1. Pos1adam udzia.Ły w spół'kach handlowych z udział'em gminnych
osób prawnych Iub przedsiębiorców, W ktÓrych ucZeStniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałÓw
nie dotyczy

llr]z i ał ll
qnń}no.

te stanowia pakiet wiekszv niz I0% udziałÓw w

7 laaa 1- rr]-rr

r^rrzcnlzaćn'i .

łrl os.i aonałem /ełam) W roktl llłri eołrrm c]or-hódvrrqYl!1,!f vl,L \ Y4q1!,/

2. Posiadam udział'y w innych Spółkach handlowych - nalezy
podać liczbę i emitenta udz1ałów: nie dotyczy

7' |ąaa Irz]-lr

WySokości:
łll oqi:r.rnełem (ełam) w roktl lllri eołrzm r]or-hód wvrf L{Yraqrv,r \ Y!srrl/

IV.
1. Posiadam akcje W Spół'kach handlowych Z vdziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać 1iczbę i emitenta akcj i:
nie dotyczy

akr-ie te stanc.'r. ^-l..ł^+ '.jeksz','l njż'.] 0* akr:ii w snółce:JWrą I',d.J!-Lę L W.L

7 | aaa l-rzl- rr

r^lrrqnlłnćni.
łll osi aonałem (ełam) W rokll llhi arrłrrm rlor-hód wr u vrrc{Y1rc,+rulrL \ vrqrrr/

2. Posiadam akcje W innych Spół.kach handlowych - nafezy podac
'I inzho i amil-anl-a :lzaii. nio dntr;r-zrl

7, Ie3,o trzttlłll ^^.'i^-*^a^-/^aam) w roktl tlhionłrlm r]or-hnr] W4 uę9v L)/ Lu!u (,>rd''911ą.1 ę:'lLL \ęl-qrtt/ vv !vJ\u uvf E9ayrLt uvurlvv



1-^A^- .WyDUI\LrJUr.

v.
Nabyłem(am) (nabył. moj maŁiorrek, Z Wyłączeniem mlenia
prZynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
i nnoi naństwor^loi nsnłrrz 6p,ą1^rnoi i or] nnqIek SamorZądurr111EJ Irqllouv!vwsJ vrvvJ yruvvrruJ t Jvvrrvvu!

terytor1alnego, ich zwtązków lub od komunalne1 oSoby prawnej
nastenll.race m.i eni e. k|óre pnd 1oa:}n zhrzq-i-g w drodze przetargullqJ LY-yuJ o|9v rLtJęll19, l\Lv!v

na.]-ezy podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vr.
] Prowar]ze dzi ała.l ność 66cnndAra?: /nal ałrz nndań fnrpę prawnąf. ! !vyvqV4V VZfoaąlllvDU YvoI,vuqlU.Lt \rIu!vaJ

i nrzar]min| 
^z;-ałalności): nie dotyczy! -y!

- U5UIJ-L 5UIE

- wspó1nie z innymi osobami

7 |aaa Irrl-rlłll nqi aon:ła uuYv
i ri nnhńri r^l r^lrz59[6Ści:! vvulrvv vv vv)i \

am / a} am \ Iłl rnkll lihi ecrł rlm nr z,,lc.b,6,r1ęllt \ęrqllt/ vv !vJ\u uvJVYJJ]Ll y!

2. Zarządzam działalnością gospodarCZą lub jestem
prZedStawicieIem pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy
nnr] ać f nrme rtr^r^lne i nrzedmiot działalności ) : nie dotyczy
},vVą9 lv!rllY t,!gvY1lq

- wspólnie z innymi osobami

7' Iana Irr|llłll
" "l

I^7 r^lrzqnlłnćci .
osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

VIT.
Tn] cnA}lł:nh hanrll nrnlrzr-h (r,azlnla - si er]z'i]-])a snńłki ) . ni e Ąalllazll
'' -'Y \r19!rvą' J!UV4!vu JyvaN!/. Il!9 VvLyvaJ

- iestem członkiem Zarządu (od kiedy):

- i aqIam r-zł ar,ki om raclrz r,adzr^lrc.ze-1 (orl ki er]rz) :
l vv v v4!! .1Ą!ęrLt ! qV j llqvav! 9.UJ \ v9 Jlf vVJ / .

- ioqJ-am r-złr:nkiam komisii rewiz'vine-i (or] kipc]rz):
tvvevr!! luvvr J r'" rrf vvJ / '

7, Ieao tvtrlłrl o' "_1

^1-^A^; .w wyJ(rN(JDUt.

qi:an:łam /oł.am) r^l roktl llhi errłrrm rlor-hoclofqYrlol!urrr \vfurtt/ vY !vr\u uvrvY

VIII.
Tnne r] nr-hoc] rz osi aclane z tvtułu Zatrudnienia lub innejvvelrvv )/ - 'J

działalności zarobkowej lub za)ęĆ| Z podaniem kwot uZySkiwanych
z kaideqo tytułu:
-rli aIrz Drzar^lnr]n i r'za.oĆf Ó Rac] rz- 1 Ę 2'R.7 . oo ma ł żeńska wsnólność
-vrEUJ L LLV vvvullf 94qUsYV r\uuJ LJ. Lv I I v

maj ątkowa



-emerytura-1o .74.7, 82 maŁzeńska wspólnośc majatkowa

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w
przypadku po]azdów mechanicznych na1ezy podać markę, model i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym
zacią9n1ęte kredyty i poiyczki oTaz warunkir fld jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
ulrzqnknćn i \" ) " " ni a Aaf ltłłlt

czĘść B

Powyzsze oświadczenie skł'adam świadomy(a), iŻ na podstawie
arL.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zaiua1enie
nr=r.rrl .' ^t^ż i lł= ra nnzh=r^ri on j-a wo1ności .tJv4vqvv!ęr

Drawsko, 23.04.2015r.
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