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Potrzebowice, dnia 27 .04.2016r. r.
(mie j scowośĆ )

Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jesŁ do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego w1peł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyn
prz1padku zastosowania, należy wpisaó ||nie dotyczy|'.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jesŁ okreśJ.ió
przynależność Poszczególnych skł'adrrików majątkowych, dochodów i
zobowJ.ązań do mająŁku odrębnego i mająŁku objętego mał'żeńską
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie mająŁkowe obejmuje również wLerzyŁelności
pieniężne.
6. I{ części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne doŁyczące adresu zamieszkania
skł'adającego oświadczenie oraz miejsca poł,ożenia nieruchomości.

czĘść A
Jd, ntŻe1 podpisany(a), Anna Fręś, Z.d. Dziełak
(imiona j- nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a ) 29 . 04 .I9'7 4r . w Czarnkowie

|Jrząd Gminy Drawsko Sekret.arz Gminy/ Z-ca Wójta,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się Z przepLsami ustawy z dnia 2I sierpnia t991
r. o oqranlczeniu prowadzenia działalności gospodarcze) przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 706, poz. 6.79, z
1998 T. Nr 113, poz.7I5 i Nr 162, poz. 1126, z 1-999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2OO0 r. Nr 25, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 T-
o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr I42, poz. 1591 oraz
z 2002 T. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 12'71- i Nr 2l-4, poz. 1806), zgodnie z ariu. 24h te1
ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące w skł'ad maŁzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 15.3o.7,28
lokata W Banku Spół.dzie1czym- małzeńska wspólnośĆ majątkowa

środki pienięzne zgromadzone W waIucie obcej: nie dotyczy



- papiery WartośCiowe. nie dotyczy

ń. lzt.rn{-a.1la ĄWv Lę .

II.
1. Dom o powierzchni: 1.20 fr2, o WartośCi: nie dotyczy
tytuł prawny: mieszkanie funkcyjne- leśniczówka
2. Mieszkanie o powierzchni. nie dotyczy m2, o WartośCl:

]-rrl-rrł nr:r^rnrz.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwaz nie dotyczy, powierzchnia: .......
o wartości:
rodzaj zabudowy:
l-rzl-rr1 nr:r^rnrr.

7. fana 1-rz]-rrlrr- os1ą9n
.J^-|A..] ^koŚci:\tr\JU11\-/Ll W WY D\J

: ł am / oł:m.\ r^l rnlrll llhi or.rł \,rm nr zvr'h:'d, iL{f elrr \ Yf 
qrr!/

4. Tnne nieruchomości:
I.L/ 4 udział'u w 1okalu mieszkalnym
o powierzchni: 47,80 m2

o Wartości: B0 . 000, 00 zŁ
irz|lr } nr-ar^rnrz. r^r<rrń}ulłaqnnśń
małżeńska wsnól nn4ó maiaIkowa
2.I/2 udziału W nieruchomości zabudowanei
o powierzchr:i:0,4600
o Wartości: 30. 000, 00zŁ
Irr|lr} rrr-ar^rnrz. ulqnń}ul}:qnnśń

małzeńSka wspólnośĆ majątkowa

I1T.
Posiadam udział.y w Spół.kach handlowych - nalezy podaÓ liczbę i
emitenta udziałów:
nie dotyczy

lldz'iałrz te sta*^--.'i^ *^]-.'i^. tnliekszrr niż 10% udział.ów w snółr:eąvLLąL} uU Judl1(,Wrą PdIlIęL W!vĄo4y !!LL f \Ji) L.].Ll.Ztd'l-\,W W Jyv!UU

7. lartr: ]-rrl-rr
r^lrrqnlłnón i .

łll nqi arlnałem (ełam) w roktl ll1.li er.rłrzm rlnr-h$j 19v J ! L,ŁY arL,Łr vrLl \ Y t qrll /

TV.
Pnqi rr] =m altr-a I^7 <nń}Vaah }-^^ll ^''''^l- n:l aźll nr.;daó l i nzha iL vo!ąuąltL qĄU JE W oyvJĄqvtl llo'rrLra\JWy\-t1 - IlaLCLy PUuaU l!UŁVv J

emitenta akcj i:
nie dotyczy

^].^-:^ |^ ^!^*^..'i. n-Li^| '''i6la.ą'zv niż 1n9 akr-ii r^l qnółr-^.d. IIUJ ę Lę ) Ld.1IL,Wro' PdJ\rc L Wl qĄUJ f W oyVrUE.



7 Łana Irr.l-rr! uuYv uj/ Lu

I^7\7q^l..\ś..i .
"_1 ""

łll Ósi aclnałem {ełam) W rok1] llŁri Fr.'ł\/m rlor-hód wr u vJ!(4Yrr(4!vrrr \ YrulLr/

v.
Nabrzłem (am) (nahrzł mói małżÓnek- 7 w\/ł ecZeniem mieniartqvJ!ulrr \urrr/ \rrqvJ

11 r7\/n^l eżnerro r]n ieon maiat1łll nr]rchncnn) od Skarbu Państwa,yLL.y J "Y"
i nnei nańq.twor^lai rrqrrhrz nretłnei - i er]nostek SamorZądulrrrf u uwvvreJ I'LstrLLv ) |

terytorialnego, ich Z\'t,łIązkó\łr lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze przetargu
na]-ezy podać opis mlenia i datę nabycia, od kogo: nje dotyczy

vT.
1. Prowadzę dział'alność gospodarczą2 (naleŻy podaĆ formę
prawną i przedmiot działaIności): n!-e dotyczy

- UJUUIJUAE

- wspó]-nie z innymi osobami

7 lana J- rz]- rrlrr nqi:an:łam /oł^*\4 Lę9U Ly LLra Lf v- -... \ Y*d..Ltt,/ W rnlzlr llhi aał\7m nr7rrnhńrl!vĄu uvagY!yltt y!.JUrrvv
i r]nr-hór] ]^r w\/Sokości:
) vafżarlr=m Azia}:lnaćni: nnqrrnr] ATC7:.l llh ioq1-emL. LOLLąvLąlLL uó!qaq!llvoUfc.l YvJyvVq!v.ot

nrzer] s1-awi 6' j pl om na}nnmnnni l.i om l-alzi ai .lziała]-ności (nalezy
tJ! Łęvo UqW !vf 9f

podać formę prawną i przedmiot dział'alności) : nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innvmi osobami

Z tego tytułu
r^r r^rrzqnlzaóci.

nqi:nn:}am1o}rm\ \rl rokll llŁriarrłrrm r] nr-hór]vD!ą9r1ą1g1ll \v!qltl/ W !vJ\u uV!UY

VTT.
.'] Iłl qnAłk:r'h l.-.l.1 ^.'.'^1- /*^-.'^ ^.'i ^l-rha snółki )I]dllL,L-LUWyUlt \lldZWdT -IELaZluo ryvr^! / nie dotyczy

- iaqiam r-złr:nki am zarzadll (oc] ki ec]rz) :
IUUuvrll aqlaęVg \vV Jllv\4j / .

- - ac.l-am rzłan l..i ^m r.^\, n-Ązr.lrr-zaj1 /nr] ki er]rz.\ :- JęDLęllt UZl-L,]1I!-Lcl|.t Id\,ły 1louZvlvLę) \vV Ąf guJ / .

- laqIam r-złar'ki cm komi si i rąvti 7 rrine-l (orl ki erlrz)
JuJLvllt 9.Jv]1ĄfglLL ĄVILL!JJr !vvYl \vV JltvVJ / .

7' Iana Irl|llłtl

^1.^A^: .w wyJ\rr\(JD\-4.

n<i :nn:}am 1o}:m\ \ł7 rnkll rlhi ecrłrzm c]or:hóc]v J J CtY rrclr urrl \ Ya qrLL /

2. W spół.dzielniach: nie dotyczy

- lestem Członkiem zarządu (od kiedy):



- jestem członkiem rady nadzorcze13 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rew:-zyjnej (od kiedy):

7. larsa trrJ-rr
r^lrzqnjznóc.i."l ""

łll osi aonałem (ełam) W rokll ilhi eołrrm c]or-hód wt I rri vv v11

- iaq|am r-złr.:r' ki am knmi q-i i rat^li zrrinai /nr] ki erlrz] .
JvJuvtll-Jr"*J:t9VJ/.

? I"T €'.^l. ^ł . ^1- ^ -. ^.':h działaf nośĆ oosnorJ arC'7 AJ. Vv ILlj1Llo'(--.JąU1I PIUWauZq'UyUII LlZao.ao.a11v-\- YvJyvuąLvLcĄ

nie dotyczy

- jestem członkiem Zarządu (od kiedy):

- iaqIam r-złr:r- l.i am rar,].' n-Ąz.\r-7a1 /arj lzi ar]rl\ .
-J9JLUlLt U4!vrjĄJg]LL louy 1lau4V!vLę) \vv ĄfEuy/.

? | ann I rll- rr! uvYV u,y uu
1-^A^:.WYJUNUJUf,.

łll osia.fnałem(ełam) W rokl'] llhierrłrzm rlar-h$d y'7v r ! L{Y rlLrt el,, \ Y ! urL, /

VITI.
Tnna rlnr-hnrlrz nq i :d:nÓ z 1-rr|-11}11 Zatrudnien i a .l llh i nneivUJ9ŁYq11v

dział.alności Zarobkowej lub Za)ęCI Z podaniem kwot uzyskiwanych
Z każdeqo tytułu: dochód z tytułu zatrudnienia 95.52Ą,00-
małZeńSka wspó}ność majątkowa
umowa zlecenie KBW- 2.o48,00 małZeńSka WSpóIność majątkowa

TX.
Składniki mienia ruchomego o WartośCi powyzej 10.000 złotych (w
prZypadku poj azdÓw mechaniCznych naleiy podaĆ markę' mode1 i
rok produkcji): Mitsubishi Pajero Pinin- rok produkcji 2001-
małźeńska ulsnó.l ność maiaIkowa
Peugeot 20]-rok produkcji 201-0-małzeńska Wspólność majątkowa
Ford GRAND c-MAx- rok produkcji 201.1- małzeńska wspÓlność
maj ątkowa

x.
7^1^^'.'.ł ---^.ł. rr|nśc.i nnr^rrrżai 1n nnn 77'.\t,,^|^ |rzmLoDo\ŃLąZanIa paenaęZne o Wa'- .t--ycn' w tym
Zaciągnięte kredyty i poŻyczki oTaz Warunki, D3 jakich ZoSta].y
llr,lzia.lnno /r^lrrhor- knrro \ł7 71,ti==Vll z l=lzirr] ztfarzoniem- tnl iakiai

-JgU ĄvY'v' W Lw LąLLą . J ąĄIlLL auą! łUll!UlrL'

WySokośCi) : nie dotyczy



Powyisze ośwj-adczenj-e składam świadomy(a), iŻ na podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zaiualenie
nrawc]rr drÓ7'i kara pozbawienia wolności.

Potrzebowice, 2l .04.2016r.
(mie j scowośĆ, data) (podpis)

1 Niewłaściwe skreś]-ić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W rolnictwie W zakresie
produkcji roślinnej i z\ŃLeTzęCe), w formie i zakresj-e
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie]-ni mieszkaniowych.
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