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1.

2.

3.

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą Prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

Drawski Młyn, dnia 28.04.2016 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdei z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odębnqo i maiątku obiętego małżeńską wspólnością ma-

iątkową.

4. oświadczenie maiątkowe doĘczy maiątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obeimuie również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nienrchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a)' Mazanna Mańa Dymek zd Kubiś,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 07.06. 1 965 w Czamkowie

Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Mtynie - dyreKor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r' Nr 113, poz.7'|5 iNr 162'
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orazZ2OOZr. Nr 1'13, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oo1 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2oo2 r, Nr 23,
poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne gromadzone w walucie po|skiej: nie dotyczy

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

_ papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwote:

Dom o powierzchni: 130 m2, o wartości: 45o.oo0,oo tytuł prawny: matżeńska wspólnośi majątkowa

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: - tytuł prawny: -

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: -, powiezchnia: -

o wańości: -

rodzaj zabudowy: -

tytuł prawny: .

Z tego tytufu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: nie dotyczy



4. |nne nieruchomości:

powieachnia: nie dotyczy

o wańości: -

tytuł prawny: -

ilt.

Posiadam udziały w spółkach hand|owych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowiq pakiet większy niŻ 1ao/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytufu osiągnąłrem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|eży podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o akcji w spółce: nie dotyczy

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich związkÓw |ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eży podaó opis
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. Prowadzę działa|nośó gospodarczą2 1nalezy podai formę prawną i przedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście.

- wspó|nie z innymi osobami-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zauądzam działa|nościq gospodarczą lub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście -

- wspÓlnie z innymi osobami.

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

vil.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W społdzielniach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):.
_ jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): -

_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): -

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytufu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vilt.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanycń z kazdego tytułu: na|eżnoŚc ze stosunku pracy: 86.080'15 zł
umowy z|ecenia: 3.451'20 zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 ooo złotych (w pzypadky pojazdÓw mechanicznych naleŹy

podać markę, mode| i rok frodukcji): VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2007, M|N| oNE 2010

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 o0o złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakicń zostaiy udżie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): -



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

11 i, -, u.e ,'DrawskiMłyn, dnia 28.04.2016 r. ..1.,.i?.:.ł.w-l--,'.*...'.........i..:
(miejscowość, data) ' (podpis) J

1 Niewłaściwe skreś|ić.
, Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresłe gospodar-

^ 
stwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


