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oŚwlłoczENI E MAJĄTKoWE

wójta' zastępey wójta' sekretar*a gminy, skarbnika gminy, in€'
gminy'esebyzar=ądz

wydająeej deey4e administraeyjne w imieniu wójta+

Drawsko, dnia 26.04.2OL7 r.
(miej scowość )

Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

prawdą, starannego i zupeŁnego wtj1peł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeże1i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn1rm

prz1padku zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczy''.
3. osoba skł.adająca oświadczenie obowiązana jest okreś1ic

przynależność poszczególnych skł'adników ma1ątkowych,
dochodów i zobowiązań do urajątku odrębnego i najątku
objętego mał.żeńską wspó1nością najątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie ma3ątkowe obejmuje również wierzytelności

pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł'ada1ącego ośwj-adczenie oraz miejsca
poŁożenia nieruchomości .

czĘśĆ A

^r:^tr ^^r^r ^any(a), ..Anna Zofia Zurman.......... tadt LL!Lę) |,wup!-<
(imiona i nazwisko

araz nazwisko rodowe)
rrrorjzonrz(a) ---24.04.191 9 r ....... wg L v9avrrJ \ 9 / Drezdenku.

.Urząd Gminy Drawsko ....Skarbnik Gmrny.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
pa Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7991
T. o ograniczeniu prowadzenia dzia.Ła.LnoŚci qospodarcZe) przez
osoby pelniace funkcje publ iczne (Dz. U. Nr 106, paz. 6'79, z
1998 r. Nr 113, paz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
paz. 483, z 2040 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2042 r. Nr 113, poz
984 i Nr 214, paz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminn1,m (Dz. U. z 2007 r. Nr IĄ2, paz. 1597 oraz z
2002 r. Nr 23, poz.22a, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poZ. 984, Nr
153' paz. 1-21I i Nr 214, PoZ. 1806)' zqodnie z arŁ. 24h Łe1
usLawy ośw i adczam, Ze pos i adam wchodzace w sk1ad ma} zeńskiej
wspóLności mająt<owej luo stanowiące moj mającek odrębny:
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gospodarstwa rodzinnego.
N i e do LyCzy rad nadzorCzYCh Spó.ŁdZie.Lni mieSZKani owych .


