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Uwaga:
1. osoba sk!Ładająca oświadczenie obowiązana jesŁ do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego vr'1peł'nienia każdej z rubryk.
2. .Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyn
prz1padku zastosowania, należy wpisaó l'nie dotyezy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynależność poszc,zególnych skł'adrrików majątkowych, dochodów i
zobowi.a,zań do majątku odrębnego i majątku objętego mał.żeńską
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wLerzyte1ności
pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

częśi B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania
skł,adającego oświadczenie oŻ'az miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A
Jd, nizej podpisany(a), Anna Fręś, Z.d. Dziełak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29.04.r914r. w Czarnkowie

Urząd' Gminy Drawsko Sekretarz Gmj,ny/ Z-ca Wójta,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)

po zapoznaniu Się z przepisami ustawy z dnia 2I sJ-erpnia 1991
r. o oqranlczeniu prowadzenia dział'alności gospodarCzeJ przez
osoby pełniące funkcje publlczne (Dz. U. Nr L06, poz. 6.]9, Z

1,998 T. Nr 113, poz.'7]-5 i Nr 7.62, poz. 1126, z 1999 T. Nr 49,
poz. 483, z 2000 T. Nr 26, poz. 306 oraz z 2OO2 r. Nr 113,
poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 T.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I T. Nr I42, poz.1591 oTaz
z 2OO2 r. Nr 23, Poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr l-13, poz. 984,
Nr 153, poz. I2'7I i Nr 27-4, poz. 1806) , zgodnie z arL- 24h |--e1

ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skł.ad małzeńskiej
wspó1ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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- środki pienięzne zgromadzone w walucie po1skiej:. nie dotyczy
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- środki pienięzne zqromadzone w wa]-ucj-e obcej z nie dotyczy



- papiery wartościowe 2 nie dotyczy

n,a kurn]- a.

II.
1. Dom o powj.erzchni: 120 m2, o Wartości : nie dotyczy
tytuł' prawny: mieszkanie funkcyjne- leśniczówka
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:

tytuŁ prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodza3 gospodarstwaz nie dotyczy, powierzchnia: .......
o wartoŚci:
rodzal zabudowy:
I r11-rr 1 nrrr^rnrr .

7 lana l-rzl-rrlrr- --f oslągn
dochód w wvsokości:

ąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i

4. Inne nieruchomości:
1.1'/4 udział'u w lokafu mieszkalnym
o powierzchniz 47,80 m2

o wartości: B0 . 000 ' 00 zŁ
tytuł prawny: współ'wł.asnośĆ-małzeńska wspólność majątkowa
2.1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej
o powierzchni:0,4500
o wartości: 30. 00o, 00zŁ
tytuł. prawny: współwłasność -mał'Żeńska wspóInośĆ majątkowa
3 . nieruchomośĆ zabudowana
o powierzchni: 0,1909
o wartoŚci: 390. 000, 0)zŁ_małzeńska wspólność majątkowa

III.
Posiadam udziały w spół.kach handlowych - na]eży podaĆ liczbę i
emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet więksZy nLŻ I)f udział.ów w spółce
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rv.
Posiadam akcje W społ'kach handlowych - nafeŻy podać liczbę i
emitenta akcj i:
nie dotyczy
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v.
N]ahrzłem /:m) /nabvł mó-i mał ż nnak - z \^/\/łacZeniem mienia!tqvJ!ellr \qlrl/ \lrqvj

przyna1einego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
i nnor neńql-r^rnr^roi nqahrl nr:r^rnai iarlnnqIa]z q:m^rzar]ll
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terytoriafnego' ich związków lub od komunalnej oSoby prawnej
następująCe mienie' które podlegało zbyciu w drodze przetargu
nafezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vr.
1 prat^r:r.] za r]zi a }:l nnćń rrnqrrnr] arr-za2 /n:l aźll r:r:dać frrrmoqvaY

prawną i przedmiot działa].ności): nie dotyczy

- ^e^f\r 
e-t a

- wspólnie z innymi osobamj-

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłam) W rn]łlr ll1.ri aa} rzm r.rr zlłr-hĄr)uvruYrJrLL y! -fl vrlvv

.ł rlnal.'Ar] ..' '.'.'sokości:vv wl '

. 7 =Tż=r] z=m Ązi z },a l nnćr.i : łncnnz.l ar^Ż. l lll.: l oqIomL. Lo'LLa.\JL attl u 9UDPUuoIU4q'' f uV J ęJ uęltt
prZedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy
podać formę prawną i prZedmiot działalności) : nie dotyczy

- ^e^f\t 
e-l a

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytuł.u
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :
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2. W spółdzielniach z nie dotyczy

- jestem cZłonkiem zarządu (od kiedy) :



- jestem członkiem rady nadzorcze13 (od kiedy) :

- jestem członkiem komisjI rewlzyjnej (od kiedy):
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3. W fundacjach prowadzących dztaŁalność gospodarczą
nie dotyczy

- ioq|am azłr-,r l..'i ^- --*-.^'. 1or] ki er]rz) :|9J uUrrL 9.!vrlNaEltL LaL Ląvą \ vV Ąf guJ / .

- ia<|am r-złr.:r ]..'i ^* --,.J'' ^^Ązarr-ze-l (nr] ki prlrz\ .
'JvJuU]tL u4f v1J.J\Ję:rtt Iouy l!avLvLvLę) \vu Ą!ęuJ / .

j Ęaxa |-'|'r! Ls\Jv uy Lu
1łI\7Qć\lznśr-i .
" j ""

łu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w

VIII.
Inne dochody oSiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej
działalności Zarobkowej lub za)ęć, z podaniem kwot uZySkiwanych
z kazdego tytuł.u: dochód Z tytułu Zatrudnienia I0I.91.l ,16-
mał żeńska wsnó.l nośó maiatkowa

rx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyzej 10.000 zŁotych (w

prZypadku pojazdów mechaniCZnych nafeiy podaĆ markę' mode]- i
rok produkcji): Mitsubishi Pajero Pinin- rok produkcji 2001-
małżeńska wsnól ność maiatkowa" "-Y"
Ford. GRAND C-MAX- rok produkcji 201-1-- maŁZeńSka wspólność
ma-t atkowa

x.
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Zaciągnięte kredyty l poŻyczkl oTaZ Warunki, ild jakich ZostaŁy
udzielone (wobec kogo, w ZwLązkU z jakim Zdarzeniem, W jakiej
WysokośCi): Kredyt Hipoteczny Dom w Banku Pekao 403.207,30



czĘsc B

Powyisze oświadczenj-e składam świadomy(a)' iŻ na podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zaLalenie
nr:r^rr]\I d:-(\7 i kara pozbawienia wo]ności.

Potrzebowice, 28.04.20L'7r.
(mie j scowość, data ) (podpis )

r Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W ro].nictwie w zakresie
produkcji roślinnej i z\ŃLeTZęCe)| W formj-e i zakresie
gospodarstwa rodzinnego .

3 Ni e r]oJ-rzr-zrz .-^ ..^-^r^'\'.h snółr]zi el ni mi esz'kan.i owvch.. r\Jg uVuyU4J !ou lląuóv!v.Jvlr Dyv!ua!9JIIf tLLfUo.J\urlfvvYl


