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wójtao zastępcy wójtcfsekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownika jednostki

organizaryjnej gminy, osoby zarządztjącej i czlonka oĘanu zarządzającego gminną

osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Drawsko, dnia 29.04.2016 r.
(miejscowość' data)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie

dotyczyo.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżnoŚó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ
wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzyte|noŚci 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.

czĘŚĆ A
Ja,ntŻĄ podpisana, Renata Małgorzata Srymańska, z d. Czarnkowska

(imiona i nązwisko oraz nązwisko rodowe)

urodzona 20.05.1964 r. w Pile
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy

ul. Nadnot ecka 22A 64-733 Drawsko
Dyrektor

(mi ej s c e z ątru dn i e n i ą, s tanow i s ko l u b funkcj a)

po zapomaniu się z przepisami Ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby petniqcefunkcje publiczne (Dz.U. Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 1 |3 poz.715 i Nr ló2
poz.1126,z1999 r.Nr49 po2.483,22000 r.Nr26 poz.306onzz2002 r.Nr 113 poz.984 iNr214poz.1806)
otaz (}stawy z dnia 8 marcą 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 20a1 r. Nr 142 poz' 159l oruz z 2002 r.

Nr23 po2.220, Nr 62po2.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. l27l iNr 2l4poz.1806), zgodniezart.24htej
(Jstawy, oŚwiadczam, fe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: -
* środki pieniężne zgromańzonę w walucie obcej: NIE DOTYCZY
_ papiery wartościowe: NIE DOTYCZY
na kwotę: NIE DOTYCZY

il.
1. Dom o powierzchni: 80 Irl2' o wartości: l35 000,00 zł. t5rtuł prawrry: wŁAsNoŚc twĘi.ą'
2. Mieszkanie o powierzchni: - ffi2, o wartości: . tl.tuł prawny: -



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . , powierzchnia: ., o wartości: ., rodzaj zabudowy: -, tytuł prawny: .

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: NIE DoTYczY
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: -
o wartości: .
tytuł prawny: .

ilr.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należzy podać liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 proc. udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytufu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 proc. akcji w spółce:

NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem/osiągnętam w roku ubiegtym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem/nabyłam (nabył mój małzonek, z wył.4czenięm mienia przynaleŻnego do jego

majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek

samorządu terytorialnego, ich rwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące

mienię, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naIeży podaó opis mienia i datę nabycią

od kogo: NIE DOTYCZY

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{ @alerry podać formę prawną i przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYC7,Y
- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osi4gnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY
f, Zarządzam dziata\ności4 gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
_ osobiŚcie NIE DOTYCZY
_ wspólnie ziwtymi osobami NIE DOTYCZV
z tego tytutu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

NIE DOTYCZY



\rII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki): NIE DOTYCZY
*jestem członkięm zaruądu(od kiedy): NIE DOTYCZY
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osięgnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
_jestem członkiem zarzsu(od kiedy): NIE DOTYCZY
_ jestem członkiem rady nadzorczej'(od kiedy): NIE DOTYCZY
_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
z tego tytufu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzącychdziałalnośĆ gospodarczą: NIE DOTYCZY
_ jestem członkiem zaruqdu (od kiedy): NIE D0TYCZY
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
*jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tyrufu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

vilI.
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ'

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuitdego t;rtułu:

DocHÓD ZTYTUŁU ZATRUDNIENIA: 82151,33 zN.

UMOWA-ZLECENIE: 359'53 zl.
małżeńska wspólnoŚć majątkowa

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 r.ł (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji):

VOLKSWAGEN PASSAT 2006 r.

x.
Zobowięartia pieniężne o wartości powyżej 10 000 r}, w Ęm zaciągruęte kredyty i pożryczki

oraz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdatzetiem,

wjakiej wysokości): NIE DOTYCZY



Powyzsze oświadczenie składam świadoma, iz na podstawie art. 233 $ | Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Drawsko, dnia 29.04.2016 r.
(miejsctruość, data)

1 Niewłaściwe skreślić'
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcii roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


