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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gmi ny,skarb n ika gm i ny, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i członka organu
zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje

administracyjne w imieniu wójta

DRAWSKo 2B.kwiecień 2016r''
(miejscowoŚc, data)

Uwaga:

2\

osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każ.dej z rubryk.

Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|ezy wpisac

"nie dotyczy".

3 ) osoba składająca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nvch składników

majątkowvch. dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiqtku obiętego matżeńską wsoÓ|nościQ

maiatkową.

4) oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5) oświadczenie majątkowe obejmuje rÓwniez wierzyte|ności pienięzne.

6) W części A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

czEŚc A

Ja, nizej podpisany(a), ZBIGNIEW MIECZYSŁAW P|ĄTEK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14 GRUDNIA 1966r.W CZARNKOWIE

SZKoŁA PoDSTAWoWA DRAWSKo _DYREKToR SZKoŁY PoDSTAWoWEJ W DRAWSKU
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2.l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarczej przez osoby pełniące

łunkcjepubliczne.(i't.o.'u'z2006r.Ńr216,poz. 1584zpóŹn.zm.)orazustawyzdnia5czeMca1998r. osamorządziepowiatowym0.t.Dz.U.
zzorj i.Nr 142' poz' 15g2 zpóźn' zm.) zgodnie z ań. 25i tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności
majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone W Walucie polskiej: ......2o.ooo,- - WSPoŁWŁASNoŚc MAŁZEŃSKA

- Środki pienięzne zgromadzone W Wa|ucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery Wańościowe: - FUNDUSZE INWESTYCYNE -WSPOŁWŁASNOSC MAŁZEŃSKA

na kwotę: 50.000'.. ...

ll.

1. Dom o powierzchni: ...200m, o WartoŚci: 300'000'00

tytuł prawny: WSPÓŁWŁAsNOSĆ MAŁZEŃsKA

2. Mieszkanie o powierzchni: N|E DoTYCZY., o wartości: N|E DoTYCZY

tytuł prawny: ...NIE DOTYCZY

3. Gosoodarstwo rolne:



rodzągospodarstwa: N|E DOTYCZY, powierzchnia: N|E DOTYCZY......

o wańości: ......NlE DoTYczY
rodzĄ zabudovyy: ... NlE DOTYOZY.''...

tytuł prawny: ... NIE DOTYCZY.....'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: N|E DoTYCZY

4. Inne nieruchomoŚci:

oowiezchnia: ... GARAZ 25m

o wańoŚci: ...10'000'00..' ''.

tytuł prawny: ...WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁZEŃSKA

ilr.

Posiadam udziały w społkach hand|owych - na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta udziałow: N|E DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w spÓłce: ... N|E DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '''N|E DOTYCZY.

lv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta akcji: N|E DOTYCZY...

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcjiw spÓłce: '.,N|E DoTYczY,'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ... N|E DOTYCZY..

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małionek, zvlyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich

związkÓw |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze
przetargu - na|eŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia' od kogo: ... '.. N|E DOTYCZY..

VI.

1. Prowadzę działa|nośÓ gospodarczą2 (na|eŻy podac formę prawną i pzedmiot działa|ności): NIE

DOTYCZY

- osobiŚcie - ''.NIE DOTYCZY..

- wspÓ|nie z innymi osobami - ... NIE DOTYCZY... ''.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: ...N|E DOTYOZY

2. Zaządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej
działa|noŚci (na|ezy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ... NlE DoTYCZY'
- osobiście - ''.N|E DoTYCZY..

- wspÓ|nie z innymi osobami ... NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ... N|E DoTYCZY

VII.
1. WspÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): '''...NIE DOTYCZY..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): . '. N|E DoTYczY ...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N|E DoTYczY,....'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd wwysokości: '''N|E DOTYOZY

2' WsoÓłdzielniach: ....''NIE DOTYCZY
. jestem członkiem zarządu (od kiedy): .''..' NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.''NIE DOTYCZY



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'..NIE DoTYczY.....'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..'N|E DOTYCZY.

3. W fundacjach prowad zących działa|noŚc gospodarczą: . . . N I E DoTYCZY' .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......NIE DOTYCZY..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .'''''NIE DOTYCZY.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DoTYczY ''..'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ... N|E DOTYCZY.

vlll.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działaInoŚci zarobkowej Iub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: - WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAŁŻEŃSKA

Doc HÓD z TYTUŁU ZATRU DN I EN |A -85.466, 76 -WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁZE Ń S KA

Dochod z tytułu umÓw _ 3.7g2,oo- WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁZEŃSKA

DocHÓD Z TYTUŁU D|ETY cZŁoNKA z^RĄU RADY PoW|ATU- 21'441,30 -WSPÓŁWŁASNOŚĆ

MAŁZEŃSKA

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw

mechanicznych na|ezy podaÓ markę, mode| i rok produkcji):

ToYoTA coRoLLA - WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁZEŃSKA RoK PRoDUKcJ| 2004

ToYoTA coRoLLA - WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁZEŃsKA RoK PRoDUKcJ| 2015

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej

wysokoŚci):NIE DOTYGZY.'. ... .'. .

CZĘŚC B

Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wo|noŚci.

Drawsko 28.04.2016r

(miejscowość' data)

Piątek Zbigniew

1 NiewłaŚciwe skreś|iĆ. ,jź
, Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


