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''vójta,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

miny,- skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

;?:::|.:"":.Y:,:""."Tj,:::j*:::..9lT::ą..os'otą.f awną--
cej decyzje administracyjne w imieniu wójt.a

Drawsko, dnia 27.04.201T r.
(miejscowość)

Uwaga:

1" osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodneEo z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rrrbryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv-czv,',

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pnynależnośĆ poszczegó|nych składników majqt.kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego-i majątku objętego małżeńską wspólnościq ma.jątkowq.

4. Oświadczenie majqtkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne. 

\6. W części A oświadczenia zawańe są.informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adre.su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Beata Dymek,
(lmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28.03.1988r. w Drezdenku

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku,stanowisko, .pracownik socjalny/starszy referent ds. świadczeńwychowawczych
{m'ejsce zatrudn ienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 19.97' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go.spodarczej przez osoby'pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz. aio, z 1998 i. Nr t 13, poz.7.15 i Nr 162'poz. 1i26, z 1999 r. Nr49, poz.4B3, z2a0a r. Nr26, poz.306 orazz2aa2r. Nr lt:, poz.9g4 iNr2.l4. poz..l806) orazustawy z dnia 8 marca l.990. r' o samoaądzie gminnym (Dz' U. z 2aa1 r, Nr 1a2, poz. 1591 araz z 2Oc2 r' Nr 23.poz' 220, Nr 62, poz' 558, Nr 1'13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Tl zl1, po.. labol,-zgodnie z art.24h te; usrawyoświadczam' że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|ności majątt<owe1' iuo stanowiące mój majaiekodrębny:

l"

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: nie dotyczy
_ środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
_ pap|ery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:

fi.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoŚci: tytuł prawny:

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

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarshva: nie dotyczy, powierzchnia.

o wańości:

rodzal zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

uats. .dilill/.{j..,*,,',*



, nieruchomoŚci'

Jwierzchnia: nie dotyczy

o wartości.

tytuł prawny:

ilt.

Posiadam udziały w społkach handlowych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o udziałow w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

tv.

Posiadam akcje w społkach hand|owych - na|ezy podac Iiczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:

v.

Naby,lem(am) (nabył moj małzonek' z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar.
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw |ub od ko.
muna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu * na|eży podac opis
rnienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.

1 . Prowadzę działalnoŚc gospodarcz ą2 (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiŚcie

- wspolnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ub|egłym przychod i dochÓd w wysokości:

2. Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej dzia,la|ności

(na|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci): nie dotyczy

- osobiście

- wspÓ|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

vil.

1. W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

2' W społdzieIniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy).

_ jestem członkiem rady nadzorcze13 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚc



/u ndacjach prowadzących działa I nośc g ospoda rczą:

; dotyczy

_jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

vilt.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: wynagrodzenie z tytułu pracy:29 386,78 zł brutto

tx.

Składniki mien|a ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych nalezy
podac markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.

Zobowiązania pienięzne o Wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i paŻyczki oraz warunki'

na jakicń zostały udźie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚc B



,sze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań' 233 $ 't Kodeksu karnego za podanie nie.

dy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Drawsko, 27.04.2417r.
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreś|ic.

' Ńie ooty"'y działalności wfnvórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
. Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


