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2.

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy

wpisać''nie dotyczy''.
3. Osoba slrładająca oświadczenie obrrwiązana jest okreś|ić przynalcżnoŚc poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobtlwiązań t|o nlajątku oclrębnego i majątku objętego

małżeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkou'ym dotycz'v mająlku rt' kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rón'nież wierzl.telności 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. nizej podpisany(a)' Ewelirla Michałowska, Zydor

urodzony(a) 25.r1.1g1-/ r.* r.rraiun"lrrrorra 

I rrazrvrsl<o oraz'az*'isko rodou'e)

prowadzenie dzia,lalności na podstawie wpisu do ewiderrc.ji działalności gospodrrrczej
'.rlr. lr ,( rr., l.rl,"\\..1' 'll Lrltk. I

po Zapoznaniu się z przepisani ustawy z clnia B tllarca l990 r. O Salllorz4dzie gllritlIlytll (Dz' U. z2001
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

l27l iNr 214,poz.1806), zgodnie zaft.24h tej Lrstawy oświadczam. ze posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lrrb stanowiące nroj rnajątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: lokata 5.000,00 zł LWBS Drezdenko, małzeliska

wspólność majątkowa

środki pienięzne zgronladzotle w walucie obce.i: NlE DOTYCZY

- papiery waftościowe: NIE DOTYCZY lla l(\'!otę

tI.

l' - Dotn o powierzchni: 206.56 ln.. o w,artości: 300.000.00 zł

tytuł prawny: współwtasnośc 1/3, rnaj4tek odrębny.

. Dom o powierzchni: 46,00 m2, o wafiości: 70.000.00 zł

Tytuł prawny: wspołwłasrlość l/1 8' rna.;qteli odrębn1'

2. Mieszkanie o powielzchni: NIE DOTYCZY tl.lr, .J wartt'sci: .....' ..'.....



3" Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY . powierzchnia

Ztego tytułu osiągnqtenr(ęłanr) w rokLl ubieg-ly'n przychod i dochód w wysol<ości:

4. lnne nienrchornosci:

- powierzchnia: działka zabudowana l660'00 m2

o wartoŚci: 23.489,00 zĄ

tytut prawny: wspótwłasnośc 1/3, nrajqtek odrębny

- powierzchnia: grunt l400,00 In2, działka zabudowana ll00.00 m2'

o wartości: 35 315,00 zł

tytuł prawny: wspó.lwłasnośc l/l8, rna.j4tek odrębny

- powierzchnia: br-rdynki gospodarcze 53,00 n2
o wartości l0.000'00 zł
Tytuł prawny: wspól'własnośc l/lB' maj4tek odręblly

III.

2. Posiadam udziały w spółkach handlowyclr z udziałen grninnych osób prawnyclr lrrb

przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta urdziałów:

NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niz |0oń Lldziałów w spółce: NlE DOTYCZY

Ztego tytułu osi4gnąłem(ęłam) w roku Lrbiegtynl dochod w wysokości: NlE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spo,lkach hand|owyclr - rlalezy podac liczbę ięnritenta udziałow:

NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku Lrbiegłym dochod w wysokości: NIE DOTYCZY

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach lrandlowych zudziałen gIlinnyclr osób prawnycli lLrb przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - tlalezy podac liczbę i emitenta Lldziałow:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy lliŻ 10oń akcji w spółce: NIE DOT.YCZY

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku Lrbiegłym doclrod w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spotkac|r handlorł'ych. tlalezy podac liczbę ierrritenta akcji:



NIE DOTYCZY

Ztego tytr-rłu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

V.

Nabyłenr(am) (nabył mój małzonelr, z wytqczenienl nrienia przynaleznego do jego rnajątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,.iednostek sanorządu terytorialnego,

ich związkow lub od komurlalnej osoby prawlre.j następtrjące rllięllie' ktore podlega,ło zbyciLr w drodze

przetargu - nalezy podaó opis mienia idatę naby,cia. od l<ogo: NlE DOTYCZY

vI.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczq (nalezy podac fbrrnę prawną i przedmiot działalrrości):

prowadzenie działalności na podstawie wpisr"r do ewidencji działalności gospodarczej, działa|ność

rachunkowo-księgowa.

. osobi śc ie: prowadzen ie dzia'ł'al nośc i' rnałżeńska wspo l nośc ma.j qtkowa

- wspólnie z innyrni osobarniNIE DOTYCZY

Z tego tytLrłu osiągnąłenr(ęłam) w okresie 0l.0l.20l5 - 3|.|2.2015 roku przycliód i dochod w

wysokości: 144.466,17 zt; 67 .99l,22 zt.

2. Zarz4dzarn działalności4 gospodarczq lub .jesteIll przedstawicielern. pełnolnclcnilrietn takiej
działalności

(nalezy podac formę prawn4 i przedrliot działalności): NtE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osi4gnąłeni(ętam) w roku Lrbiegłyrn dochód w wysokości: ..........'.'"'

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):
- jestern członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

-jestem członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

- jestern członkien"r komis.ji rewizyjne.j (od kiedy):

Ztego tytułu osiągn4łenr(ęłani) w rokLr Lrbiegł'ynr dochod w wysolioŚci: .....'.'.'......

vIII.

Inne doclrody osiągane z tytułu zatrudnienia lLrb innej działalności zarobkowej lLlb zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwarrych z kaŻdego tytułu :

Pełnienie funkcji radnej Rady Cnriny Drawsko, dieta: 3'366.00 zł.

Swiadczenię ZUS: l .231.2O zt'



IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznych rrależy podać markę' model i rok produkcji):

samochód osobowy toyota avensis, 2004" nałŻeńska wspolność maj4tkowa

samochód osobowy toyota avensis, 20l0. nlałżeńska wspó|ność ma.jqtkowa'

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, rra jakich zostały r"rdzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakinr zdarzeniern, w jakiej

wysokości):

Kredy gotówkowy, LWBS Drezdenko, zal<up samochodu, l7.B0B,45 zł, małŻeńska wspólnośc

majątkowa.

Kredyt gotówkowy' LWBS Drezdenko, zakup samochodu, 40.000,00 zt, małŻertska wspólnośó

majątkowa.

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ rla podstawie art. 233 $ l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajeriie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'


