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i,,l{"il/t OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta' zastępcy wójta' sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtalll

Drawsko, 29 kwietnia 2016r.
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
l. osoba składająca oŚwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupetnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie majduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowi4zanajest okręŚlić przynaleiność poszczególnych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnoŚci4
majętkową.

4. oświadczenie majętkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczęnie maj ątkowe obejmuj e równiez wier4,telnoŚci pieniężne.
6. W częŚci A oświadczetia zawartę są informacje jawne' w częŚci B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnię oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

CZĘSC A

Ja, niŻej podpisany(a), Wioletta Krysztofiak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.08. I97 k. w Czamkowie

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Drawski - Kierownik jednostki organtzacvjnej gminy
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz,U, Nr 106, poz.679, z1998 r. Nr 113,poz.715 i

Nr162,po2.1126,21999r.Nr49,po2.483,22000r.Nr26, poz.306orazz200fr.Nr113,poz.984iNr
f14,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200| r. Nr 142, poz.

l59I oraz 2f002 r. Nr 23, poz. ffl, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. 127I i Nr 214, poz.

l806)' zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy



. .. ... na kwote:

il.
1. Dom o powierzchni:

I2I m2, o wartości: 290.000,00zł tytlilprawny: małżęńska współwłasnośó majątkowa
2' Mięszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: .... ...., powierzchnia:

o wartości: .... rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ....
Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....

4. Innę nieruchomości: powierzchnia: dziatkapod nieruchomością o wartości: 20,0OO,OO zł
tytuł prawny : małieiska współwłasnośó maj ątkowa

ilI.
Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych - na|eŻy podaó |iczbę i emitenta udziałow:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce:

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych. na|ezy podaó |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy nii I0%o akcji w spółce:

Ztego tytułu osięgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v.
Nabyłem(am) (nabył moj maŁzonek, zv,yłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzędu
terytorialnego, ich zwiry,ków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetatgu - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotvczv



VI.
1. Prowadzę dziaŁa|noŚó gospodarczą|fl (na|eĘ podaó fo.-ę prawną i przedmiot działalności): |nie
dotvczv

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osięgnęłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ....

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście.

wspólnie z innyni osobami

Ztego ty.tułu osięgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlołvych (narwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej!3l (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzqcych dziaŁa|nośc gospodarczą: nie dotyczy



jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

VIIII. Inne dochody osiągane ztytuŁuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytułu: wynagrodzenie ztytułu pracy _ 6I.389,57 zł'
brutto.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych(w przypadku pojazdów
mechanicznychna|eĘ podaó markę' model i rok produkcji): nie dotyczy

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 zŁotych,w tym zaciągniętekredyty i
poiyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo' w związkuz jakimzdarzeniem,w
jakiej wysokości): nie dotyczy



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

Drawsko, dnia29 kwietnia 2016r.
(miejscowoŚć, data)

[1] NiewłaŚciwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresię gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych.
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(podpis)


