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l. Osoba skfadsjąca oświadczenie obowiązana Jest do ^godne^o 2 prawdą, starannego i zupełnego wypetnienfa
każdej z rubryk,

2. Jeźeii poszczególne rubryRf nie 2najdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych sktadnitów

markowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majtku obfętego mafżeńsRą wspólno^Cfą
majątkowa.

4. Oświadczenie majgtfcowe dotyczy majc|tku w kfaiu i 13 granicą.
S. Oświadczenie maj^tfcowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje Jawne, w cząsci B zaź informacje meiawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomośct.

CZĘŚĆ A

Ja, niże} podpisany(a), Ewa Małgorzata Kufakowska z domu Stanyńska,
iimiorra i nazwisko oraz nazwisko codow&}

urocfzony(3) 27 ffpca 1961 w Gorzowie, zatrudniona w Muzeum Puszczy Drawskfej i Noteckiej ffin. F.

Grasia w Drezdenku na stanowróku dyrektora
imlejscs zatrudnienia, stanowJsko [ub fw'KC^

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia c^Jahlnosci

gospodarczej przez osoby pełn^ce funkcje pubiiczne (Dz. U. z 2017 r. póz. 1393) oraz ustawy z dnia

S marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2CU7 r, póz. 1875), zgodnie 2 art 24h tej ustawy
oświadaaff)/ że posiarfam wchodzące w si<ład małżeńskiej wspóinc^ci majątkowej (ub stanowiące mó}

majątek odrębny:

i.

Zasoby pieniężne:
. środki pfenfęzne zgromadzone w walucie poiskiej; konto "4141/76; rachunek oszczędnościowy -

49487,14; lokaty - 207805/08.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

papiery wartościowe: 1239,3898/12 jednostek sześciu funduszy inwestycyjnych na kwotę: 67888/58 z\



11.

l. Dom o powierzchni;............................ m', o wartości:...................... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:

- 35,73 m3, o wartości 80 000,00,- tytuł prawny; własnościowe,

- 53,12 m2, o wartości: 120 000,00,- tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze/

- 45,80 m , o wartości: 60 000,00,- tytu{ prawny: wfasnościowe,

3, Gospodarstwo rolne; nfe dotyczy

4, Inne nieruchomości:

-garaż murowany o pow. 15/93 m , własnościowy spófdzielczy/ wartość 8 tyś. zł.

- działka o pow. 0/01,42 m2, pod mieszkaniem wtasnośdowym (Stóneczna)/ własność/ wartość w cenEe
mieszkania,

- ogród o pow. 321m / własność (Niwy), wartość w cenie mieszkama,

- ogród o pow. lllm2 + budynek gospodarczy (Niwy)/ własność, wartość w cenie inieszkania/

- działka pod mieszkaniem własnościowym (Niwy)/1698/10000 we własności części wspólnych
budynku i gruntu pod budynkiem, wartość w cenie mieszRania.

Iii.

Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udziatów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytuhj o5i^gnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liabę f emlienta akcii: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce;

Złego tytułu osiągnątem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości;

v.

Nabytem(am) (r^abył mój małżonek/ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków/ komunafnej osoby prawnej iub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

l. Prowadzę działalność gospodarcza (należy podać formę prawną E przedmiot działa i ności); me.



-osobiście .,.....,,.....,.„........,,..„.,„„.....,....,........._........._.._.._. ...

-wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu os!ągnąłem(ętem) w roku ubiegłym przychód l dochód w wysokości:

2. Zarządzam dziafalności^ gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot dziafainoscO: nie dotyczy.

osobiście

- wspólnie z innymi osobBmi

Z tego tytułu oslągnąłemfętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

l. W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

•jestem członkiem zarządu (od kiedy):

•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

"jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu 05[ągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spófdzieEniach; nie dotyczy

•jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem czfonkierri rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytułu osi^gnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działainość gospodarczą: nie dotyczy

•jestem członkiem zarządu (od kiedy):

•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

•jestem czfonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):....................



Z tego tytufii osjqgnąłem(ęłam) w roku ubiegfym dochód w wysokości:

VJfl.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć/ z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej ;m.

F. Grasia 77927/09; z wynajmu mieszkań 10800,00

IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mecharucznych
nafeży podać markę, model i roR produkcji); nie dotycz

x.

Zobowiązania prenlęźne o wartości powyżej 10 000 złotych/ w tym zaciągnięte kredyty l pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzieione (wobec kogo, w związku z ja k?m zdarzeniem/w jakiej wysokości): nie

dotycz^



CZĘŚĆ 8

CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WYŁĄCZONA Z PUBLIKACJI

PODSTAWA PRAWNA;: art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U.2020.713tj.)

Wszystkie oszczędności f nieruchomości stanowią wspófwłasnosć majątkowe małżeńska.

Powyższe oświadczenie składam swiadomy{a), Iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego is podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woiności.

Drezdenko 27 kwietnia 2020 r.
(miejscowo^ data} (podpis?

Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dziatelnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

J zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


