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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana
nia każdej z rubryk.

Jeże|i poszczegó|ne rubry*i nie znajdują w *onkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać .'ni'e dotv-
czv".

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego matżeńską wspólnością ma-
jątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kĘu i za granicą.

oświadczenie majątkowe obei muje również wierz1ńe|ności pien iężne.

W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adrc.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpisany(a)' Marzanna Maria Dymek zd Kubiś,
(imiona i nauwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 07.06. 1 965 w Czarnkowie

Szkoła Podstawowa im. Św. Urszu|i Ledóchowskiej w Drawskim Młynie - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu się z przepisami ustaw]y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działla|ności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162'
poz.'1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz20A2r. Nr 113, poz.984iNr214, poz.'|806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2o01 r. Nr 142, poz' 159,| orazz?oo? r' Nr 23'
poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małieńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: 87.500

- środki pienięzne grornadzone w wa|ucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

n.

1. Dom o powierzchni: 130 m2, o wańości: 450.000,00 tytuł prawny: małżeńska wspó|ność maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: - tytuł prawny: -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: -, powierzchnia: -

o wańości: -

rodzaj zabudowy: -

tytuł prawny: *

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy



lnne nieruchomości:

powierzchnia : n ie dotyczy

o wańości: .

tytuł prawny: -

ilt"

Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych - nalezy pdaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowiq pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spółkach hand|owych _ należy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akc,ie te stanowią pakiet większy niŻ 1aa/o akcji w spótce: nie dotyczy

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia pvyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej pańs{wowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytoria|nego, ich zwiqzkÓw |ub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podaó opis
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. Prowadzę działa|nośc gospodarczą2 (na|eży podać forrnę prau'ną i przedrniot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście -

- wspólnie z innymi osobami.

Z tego tytufu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarc'zą lub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności

(należy podaó formę prawną i przedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście.

- wspólnie z innymi osobami.

Z tego tytufu osiągnqłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

vil.

t. W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spółkii: nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czbnkiem rady nadzolczej (od kłedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegfum dochód wwysokości: nie dotyczy

2. W spÓłdzie|niach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

_ jestem członkiem rady nadzorcze;3 1od kiedy): -

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytufu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

* jestem członkiem zarządu (od kiedy):-

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytułu osiqgn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vilr.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: należnośc ze stosunku pracy: 84.142,31 zł - SP Drawski Młyn

umowy zlecenia:
2'926'66 zł - Gimnazjum Drawsko
3.811'20 zł - Gmina Drawsko

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eży
podać mafkę, mode| i rok produkcji): VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2007, M|N|oNE 2010

X.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej ,|0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 72.318'00
kredyt w PKo BP ze spłatą na 4 |ata

czEśĆ B



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

Kodeksu kamego za podanie nie-

Drawski Młyn, dnia 26.a4.2o17 r.
(miejscowŃć' data)

. Niewłaściwe skreślić'
2 Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i anvierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinneoo.
. Nie dotyczy ń nadzorczych spółdzie|ni rnieszkaniowych.


