
URZĄD GMINY
w nrlAwsKU

oświadczenie majątkowe
wójtao zastępcy wójtao sekretarza gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki

organŁaryjnej gminy, osoby zaruądzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta|

Drawsko, dnia 27.t4.2t17 r.
(miejscowość, data)

Uwaga:
t. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupe|nego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowaniao należy wpisać,,nie

dotycz-v".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreŚlić przynależność poszczegó|nych składników

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

4. oświadczenie majątkowe r|oĘez'v majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚc A
I ą niżej podpi sana, Renata Małgorzata Srymańsl<a, z d. Czarnkowska

(imiona i naa,yisko orąz nązwisko rodowe)

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

ul. Nadnot ecka 22 A 64-7 33 Drawsko
Dyrektor

( m i ej s c e z atru dni e n i a, s t ąn aw i s ko l ub fu nkcj a)

po zapozftu|iu się z przepisami Ustat,vy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działąlności
gospodarczej przez osoby pełniqce Junkcje publiczne (Dz. U. Nr l0ó poz, 679, z |998 r. Nr l |3 poz. 7|5
i Nr 162 poz.1726, z 1999 r. Nr 49 poz.483, z2000 r. Nr2ó poz.306 orazz2002 r. Nr l 13 poz.984 i Nr 2l4
poz. l806) oraz Ustawy z dnią 8 marca I990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr l42 poz. 159| oraz

z2OO2 r. Nr 23 po2.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), zgodnie z art.

f4h tej Ustawy, oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej lub

stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: . NIE DOTYCZY
_ środki pienięzne zgrornadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
_ papiery wartoŚciowe: NIE DOTYCZY
na kwotę: NIE DoTYCzy

il.
1. Dom o powierzchni: 80 il2, o wartości: l40 000,00 zl. tytuł prawny: wŁAsNoŚc vrqz.t



3. Gospodarstwo rolne:

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

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoŚci: NIE DOTYCZY
4. Inrre nieruchomości:
powierzchnia: -
- ,----)- !-l-0 wartoscl: -

tytut prawny: -

ur.
Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 proc. udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytufu osiągnąłemlosi4gnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podaó |iczbę i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niz 10 proc. akcji w spółce:

NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnątem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem/nabyłam (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eźznego do jego

maj4tku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek

samorz4du terytorialnego, ich zwiqzków lub od komunalnej osoby prawnej następujące

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na\ezy podać opis mienia i datę nabycią
od kogo: NIt DOTYCZY

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

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

NIE DOTYCZY
f. Zaruądzam działa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać fornrę pra\łrną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
_ wspólnie z innymi osobami I\[IE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegł.vm dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY



\rII.
1. W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY
-jestem członkiem zarządu(o<i kiedy): NIE DOTYCZY
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY
2. W spółdzięlniach: NIE DOTYCZY
_jestern członkiem zarzqdu (od kjedy):NIE DOTYCZY
_jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzryych działalność gospodarczą: IrIIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarz.ądu (od kiedy): NIE DOTYCZY
-jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytufu osiągn4łem/osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

VNI.
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytułu:

DoCHoD ZTYTIJŁU ZATRUDNIENIA: 83 863,44 zł.
UMOWA-ZLECENIEz 37 3,9 1 zl.
ma}żeńska wspólność maj ątkowa

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł' (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy pociać markę, model i rok produkcji):

YoLKswAGEN PASSAT 2006 r. - maHeńska wspó|ność majątkowa

\.2
.Ą..

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w Ęm zaciągruęte kredyty i poĘczki
oraz Warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeriem,

wjakiej rvysokości): NIE DOTYCZY



CZĘsc B
Ai

Powyisze oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233 $ | Kodelcsu lrarnego za"

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

Drawsko, dnia 27.04.2017 r.
(miejscowość, data)

' Niewłaściwe skreślić.

'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorcąych spÓłdzie|ni mieszkaniowych.

i zvtierzęcą, w formie


