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osWlADczENlE l!1AJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkj organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz ośoby

wydającej decyŻje administracyjne w imieniu wójta

Cl,,h.7!. P

1. ośoba Śkladająca oświadczeĘie obowiązaną je5! dÓ zgodnego z
p.awdą, sŁarannego i zuPełnego ĘTełnienia każdej Ż rublyk.

2. Jeżeli pa6żczegó1le rublyki nie znajdują w konkrelnlt
przx)adku zasŁoŚowania/ należy vpi6ać 'tnie doŁyczyl.

3' ośoba gkladająca oświadczenie Óbowiązana jesŁ okieślić
p!Żyoateźność PÓŚzćzególnych Śkladników najątko ych,
dochodów i zobowiąŻań do nająlku Ódręblego i najątku
objętego ńalźeńŚką wspólnością naj ąlkową.

4. oświadczenie najątkowe dotyĆzy najątku w kraju i za glanicą.
5. oświadĆzenie dająŁkowe obejEuje fównież wierzytelĘośĆi

6. W cześĆi A oświadczenia zawaiŁe są iEfomacje jame, w
Ćzęści B zaś infomacje niejate dotyĆzące adreŚu
zamieszkania śktadającego Óświadczenie oraz miej5ca
pÓ1ożenia nieiuchoności.
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limiona 1 naŻWiŚko
oraz oaz!isko ! Ódoqe l
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U'łd ll]elsł i $' 6lLlb-lra.lr ZłJllri lnnrristrz.
(m]ejsce zatrudnienia' stanowiŚkÓ rub funk.ja)

po ?apoŻlaaiu si! 2 przepisami ustav.Y 2 dnla 21 saefpnia 1997
r' c ogianiczeniu piÓviadŻenia dŻiala1ności cospodalczej p.zez
oscby pełniace fun].Ćje pub}iczne (Dz. U. NI 1a6, paz. 6.19, z
1993 r. Nf 11-1/ poz' 715 i N".:L62, poŻ' 1126, z 1999.' N! '19'paz' 1B3, z 2000 .' N. 26, paz. 3a6 ÓtaŻ z 2|a2 f' N. 11], poz'
9B4 i N' 214, poz' 1306) olaz ustawy Ż dĘia 8 marca t99o f' o
samorz.1dzie gminą}m (Dz' u' z 2aal t' Nt \42, LÓŻ' !59! Ótaz z
2002 I' Nr 21, paz' 22Dr NI a2, pÓz' 558, Nr rt], poŻ' 984' N.
153' pÓz' 12'1! i N! 214, poz' 1306), zgodnie z dlt' 2Ą.h Le.)
.stawv Óś'iedczami że posiadań n'chodząĆe 1' Śkł]d maiżeńśkiej
kspó1ńości ma]atko'ej lub ŚŁaĘouiaĆe mó] mająte! Ód.!bĘv:

I.
zasoby pieniężne:
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KazjmierŻ Bedryj

ślo.tki pien]eż1e zglonadzoĄe vJ wa]ucre cbce]:
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- p"piury t"rc"stt"ve fie dotvczv

oom o powierŻchni: ' ' 'nedo!'Ży m:' o wartości:_'' , "" '' .i"o"ł;jł
MiesŻkanie Ó powaerŻcnlr: ''''
Łytuł pfaNny: .:'''' "''

o waitości: '''
rodzaj zabudÓuy:

doĆhad v wysÓkości '
Inne nrerUĆhomo\.i-:iLkrń L ńrn\ ośhi
po ierzĆhÓla:

o i{afŁości:'. - Ók15tys'' "''

Łytuł plawly:' \Ń|ól(łrs!oś'"' "''

IT1.
Posiadam udzlały
emitenLa udŻiałóu:

ŚpólkaĆh hand}ÓwyĆh laleŻy poda. lrczbę i

ńiedolycŻy ' -

r o"i udziałó w spółce:

u os iaqnąlenl l'1f,nL l w toku ubieg}ym doĆhód w

IV.

emirenra akcl i I

w spółkach handlo'Ych - na]eży podać liczbę i

;;.j" ;; .;;;;"i; p;k]et iększy nIż 10* akc]i w Śpółce:

iBflllull[i.g.v- o".h"u'
z a.oo "y."r" 

oŚiągną1em1ęłam) w



vI.
1' Prowadzę dzialalńość qospodalcŻą'? (naLeży podać formę

p.al{ńą i przedmiot dziata1noŚci) :

z leqo lytulu Ósią9ną1
i dochód w UyŚÓkÓści:

en(ę}am) w roku ubiegłym plŻyĆhód

2. zaxŻądŻa$ dŻiala1nością gospodarĆŻą rub jestem
przedŚŁaWicieLem pełnÓmÓĆnikiem takiej dziata1!ości (na1eży
podać forme pxawna i ptŻedmiot d2iałalności)

osobiście - -''' - -..''. |9.d9łyży

z

Wspó]nie Ż ann!ffa ÓŚobóm1

Ó' iqq hl 'ę'd' ^ Ó'L 'b _łr'ł oocnoo
nie dolv.zV

vrI.
spółkach haĄd1Ówych (nnaezwaĆ, 

y 
ŚiedŻlba spólki):

jesŁem człoĘkien zarządu {od kiedy) :

jesLem cztonkien rady nadŻorĆzej 1od kiedy) : ' ' 'nje'dÓ\,ży.

osiągnąłem{ę1afr) w Ioku ubieqłvm dochód

2' W spółdżie1Ęlach:

- jeŚŁem Ćzłonkiem zalządu (od kiedy)

jeslem Ćzlonkiem rady nadzÓrczejr {od kredy) :

- jeŚtem członkiem kÓńisj1 rewlŻyjnej {Ód kiedy) , . '"]".d9:v9z'y

z tego tylułu oŚiągńą1em{ęłam) w rÓku ubieg}]m dÓchód w
vysokoici: .' nEdov(ł

h l '' o.' o'l p Ółod 'J !'n .l/ - - 'Ó' goŚpodo Żą.
nleooryży

jestem ĆŻłonkiem zalządu (od kiedy):

3.

jestem członkiem rady nadzolĆŻej (od kiedy) : . ' nie.dotyczy'



jestem czrÓnkiem komlEji feBizyjnej {od kiedy) :

z lego .ytułu osiągnąłen(ęłam) w toku ubiegłym dochód w
LYsokości: '.... ' 'n]edotyży.... '

VTTT.
Inńe dochody osiaqane Ż Łylułu zatrudnienia ]ub innej
dzia}arności zarobkowej 1ub zajęć, z podaniem kwot ].rzyskiwanYch

J''' 1au Jdnill'/'Lvid M:c/'l ! \ Ll'lb. a)c]' h''l'l9ó80.09,i''
...'.'--'''dochódżoD}izł}'tu}uutrudDieDia3óó86,84zł'.gosp'rolneok']2tys'Żi.

TX.
skladniki mienia ruchomego o waltości powyżej 10.ooo złotvch (w
p /wJdń. oo|djdd/ ' no_- ) podJ P"'' ę' aoÓei i
rÓkpxodukcji):.\rW'Pa$at.2003r.współwlaŚflość,skodaFabia2003r'l'sPółw1żŚność,ciągDikro]njczy

'''' "''Rehlt!h95.l.4'1x;ćj4gdikró}hlcżyRtnłllt 65'12'Ls' 1986t. . .

x.
zobowiązanla pieniężne o wa.tości powyże] 10-ooo złolych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyĆŻki ofaŻ warunki, na iakich ŻoŚŁałv
'dŻip'oae '^ob-' l.ki -d--'en:etr' ' j.l,:.]
wysokosci), ... l::olyfY.......


