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Uwaga:

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

f. JeżLe|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania' należy
wpisać''nie dotyczy''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczegóInych
składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnoŚcią maj ątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niiej podpisany(a)' Ewelina Michałowska, Zydot
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 .11 .19'77 r. w Trzciance

prowadzenie dziatalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(niejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. zf00I
r. Nr 142, poz. 159I orazzf00f r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.
127 1 i Nr 2 14, poz. 1806), zgodn te z ali, f4h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIIE DOTYCZY
. papiery wartościowe: NIE DOTYCZY

na kwotę

TT

1. - Dom o powierzclni: 206,56 m,, o waltości: 300.000,00 zł

tytuł prawny: współwłasność 1/3, majątek odrębny.

- Dom o powierzchni: 46,00 m2' o wartości: 70.000'00 zł

Ty'tuł prawny: wspótwłasnośó 1/18, majątek odrębny

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2' o waftości:..'..'.'......'.'.......



3. Gospodarstwo rolnę:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , powierzchnia:

Ztego b.tufu osiągnąłem(ętarn) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne niertlc|lomości:

- powierzchnta: działka zabudowana 1660,00 m2

o waftości: 23.489,00 zł

t5,tuł prawny: współwłasnośÓ 1/3' majątek odrębny

- powierzchnia: grunt 1400,00 m2, działka zabudowana l100'00 rn2.

o wartości: 35 375,00 zł

tytuł prawny: wspótwłasnośó ]/] 8, majątek odrębny

- powierzchnia: budynki gospodarcze 53,00 m2
o wartości 10.000,00 zł
Ty{uł prawny: wspótwłasnośó 1/l8, majątek odrębny

ilr.
2. Posiadam udzia|y w spółkach handlowych z udztałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców'

w których uczestniczą takie osoby - na|eży podaó |iczbę i emitenta udziałow:

NIE DOTYCZY

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce: NIE DOTYCZY

Ztego Ę.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzjałęm gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i ęmitenta udziałów:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż' I0oń akcji w spółce: NIE, DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eizy podaó liczbę i emitenta akcji:



NIE DOTYCZY

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZy

v.
Nabyłem(am) (nabyt mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku

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 - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

vI.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

prowadzenie działalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dziat'a|nośó

rachunkowo-księgowa.

- osobiście: prowadzenię działalności' małzeńska wspólnośó majątkowa

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w okresie 0I.0I.f0I4 - 3I,|2.2014 roku przychod i dochód w

wysokości: 1 09.5 l 8'00 zł; 80.249,69 zł.

f. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działaIności

(na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY

- wspolnle z rnnyml osoDamr

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..'.'.........'

vIL
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
- jestem członkiem zarządtl (od kiedy):NIE DOTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego brtutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........'....



vIII.

Inne dochody osiągane zĘĄlłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkaż'dego tytułu: zatrudnienię' umowa o pracę' dochód: 2.116,56 zŁ.

Petnienie funkcji radnej Rady Gminy Drawsko, dieta: 3,40|,00 zł.

Świadczęnie ZIJS: 338.56 zł.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości

mechanicznych na|eĘ podać markę, model

małzeńska wspólność maj ątkowa.

x.

10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów

produkcji): samochód toyota avensis, 2004,

powyzej

i rok

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyry i pożryczki

oraz warllnki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwlązku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

Kredy't gotówkowy' LWBS Drezdenko' zakup samochodu, ff.893,09 zł, małŻenska wspólnośó

majątkowa.

CZĘŚC B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż' na podstawie aft, 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.
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