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oŚWnDczEN|E MAJĄTKoWE
wóita,sek reta'rza gm i ny, skarbn i ka g m i ny, kierown i ka
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administracyine w imieniu wóita

pRAWSKO 26.04.20r7R.

Uwaga:

1) osoba składająca oświadczenie obołłią1ana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia
każdejz rubryk.

2) Jeie|i poszczegÓ|ne rr.lbryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastcorania, na|eży wpisać
''nió dotyczy".

3) osoba składająca oŚwiadczenie obowią3ana jest określić przynależność poszczegó|nych składników
majątkowych, docfrodów i zobowią1ań do majqtku odrębnego i majqtku objętegp rnałżeńskq wspólnością
maiątkovtlq.

4) oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granĘ.

5) oświadczenie majątko,rre obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6) W części A oświadczenia zawańe są informacie jarvne' w części B zaś informaqie niejawne dotyczqe adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, nifei podpisany(a), ...... .....,...ZB.GNIEW P|ĄTEK
(imiona i naałisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14. 1 2. 1 966R.W CARNKOWIE
(miejsce zatudnienia, stanorvisko lub funkcia)

po zapoznaniu śę z przepłsar.ni ugtaury z dnb 5 czerwca 1s8 r. o samofzdzie po.{iato,{yrn (i't oz. U' z 2013 r' poz 595 ze zn.) zgodnie
z ad. 25cte| ustawy oówladczam' że:

posiadam wcho&ące w sHad małżeńskiej repólności maĘtkwej lub stanowiące mój maĘbk odębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięfne zgromadzone w walucie polskiej: 4o.ooo,- WsPÓŁ\MAsNoŚĆ MAtŹEŃSKA

- Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: - N|E DowcZY
. papiery wańoŚciorłle: FUNDUSZE lNWEswcYJNE - WsÓŁWłAsNoŚĆ MAtfEŃslG

na kwotę: -80'000,-

il.

1. Dom o powiezchni: .'.200m. , o wartoŚci: - 300.000'00

tytuł prawny: - WsPÓŁWłAsNoŚĆ MAŁŹEŃslG
2' Mieszkanie o powiezchni: - NlE DOTYYCZ, owańości: - NlE DorycZY



tytuł prawny: N|E DoTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa: N|E DOTYCZY powierzchnia: NlE DowcZY
o wartości: -N|E DOTYCZY

rodzajzabudowy: - NIE DOTYCZY

Ęrtuł prawny: - N|E DOTYCZY.

Ztego Ę1tułu osĘgnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: - N|E DowczY

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: ...... NIE DOTYCZY.

o wartości: ......NlE DOTYCZY.

Ęfiuł prawny: '..NlE DowczY.

!l|' Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych - na|eŻy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

NfE DOWCZY ......

...udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1oYo udziałów w spÓłce: - NIE DowcZY

Ztqohrtufu osĘgnąłenr(ęłam) w roku ubiegrłym dochÓd w wysokości: ...- N|E DoTYczY

lV. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych - na|eży podaĆ liczĘ iemitenta akcji: - N|E DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy nlż 10"/o akcji w spÓłce: -N|E DoTYczY

Z tego tytufu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - N|E DoficzY

V. Naby,łem(am} (nabył mÓj rnatŹonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŹnego do jego majątku

odr.ębŃo} 
"66. skańu panstwa, innei państtłowej osoby prawnej, Ęrpstek samorządu

teryiońańego, ich ałlią3kÓw |ub od komuna|nej osoby prawnej następujqce mienie, ktÓre pod|egało

zbyciu w drodze p]zetargu - na|eży podaĆ opis mien.la idatę nabycia, od kogo:

...NlE DOTYCZY

vl. 1. Prowadzę dzia}alność gospodarczq2 (należy podaĆ formę pra\,vną i przedmiot działalnoŚci):

NIE DOTYCZY

- osobiście -...NlE DowczY
- wspÓlnie z innymiosobami_ N|E DoTYczY

Ztegotytufu osągnątem(ęłam) w roku ubiegłym p'zychód i dochÓd w wysokoŚci: - NtE DowcZY

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstiawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eży podaĆ fórmę prawną iprzedmiot działalności): - NlE DoTYOZY

- osobiście - NlE DoTYczY

- wspÓlnie z innymi osobami- N|E DowczY

Z tego tytułu osiągnqłem(ętam} w roku ubiegrłym dochÓd w wysokoścł:- NlE DOIYCZY

V||. 1. WspÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): - N|E DowczY
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a

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): - NlE DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - NlE DowCT( ..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):- N|E DowczY
Ztąo $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiefim dochÓd w wysokoŚci:- N|E DoTYczY

2. W spÓłdzie|niach: - N|EN DoTYcVzY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): - N|E DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):- NlE DorycZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . NlE DowcZY
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: - N|E DOTYCZY

3. Wfundacjach prowadzących działalność gospodarczą: - NlE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): - N|E DoryczY
- jestem członkiem rady nadzore,zej(od kiedy):- NlE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - NlE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokoŚci: - NlE DoTYczY

V|||. lnne dochody osiągane z $tufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego \ttułu: WsPÓŁWt^sNoŚĆ MAłŹEŃSKA

DocHoDY z TYTUŁU ZATRUDNIEN|A €5.669,63 -WSPÓŁWtAsNoŚĆ MAŁfEŃSKA

DocHÓD Z TYTUŁU UMÓW - 4.009'60 - WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁfEŃstG

DocHÓD Z TYTUŁU D|ETY czŁoNKA 
^ę7.4DU 

RADY P9W;ATU -21.441,30-

WsPÓŁWtAs NoŚĆ MAŁf E Ńs KA

|x. Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyŹej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw

mechanicznych nalefy @ać markę, mode|irok produkcji):

ToYoTA CARoLLA -WsPÓŁWtAsNoŚĆ MAŁŻEŃSKA RoK PRoDU KcJ ł 2004

ToYoTA CARoLLA- WsPÓŁWt^sNoŚĆ MAŁŻEŃSKA RoK PRoDUKcJl 2015

X. Zobowiqania pieniężne o wańoŚci, pv'i'yżej 1o.ooo złotych, w tym zacĘgnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w ałliązku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości): N| E DoTYcar

czĘśĆ B



Powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iŹ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

DRAWSKO 26.O4.20'.t7

ZB|GNIEW P!ĄTEK
(miejscevoŚć' data)

' Niendaścirve skreśfir"
, Nie dotyczy działa|ności wytwÓrczej w rolnictwie w zakrcsie produkcji roślinnei iaviezęcej, w formie izakresie

gcpodarstwa rodzinrEgo.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spó'Hzielni mieszkanioułyc*t.
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