
OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

wójta' zŁstępcy wójta, sekretarza gmr"y' F^lqlr$rygi!Łlkierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego

gminną osobą pramą oraz osoby wyalającej decyzje administracyjne w imieniu
woJta'-'
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UWAGĄŁ '.__' ^ ..'.' '1' osoba sldadająca oświadcŻedie obowiązauajest do zgodńego z plawdą staraDnego i zupełDego w}?ehieEia
każdej z rubryk'

2. Jeżeli poszczegó]r€ rubryki nie znajdują w konk €in}n prłladku zaśtosorładą oalezy wpisać ,'ni€ dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obox,iqzanaj e6i okEślić przrjoależość posz.ze8ólnych składnikó\ł

Eają&orłycĘ dochodów i zobowiąlań do aajątku o&ębrcgo i Eajątku objętego maŁeńską wspó]nością
Eajątkową

4. oś,/iadczeEi€ loajątkowe dotyczy maj ątku w haju i za glaEicą
5. oświadczęnie mająd(o1ł,e obejńuj€ ń\łdież wierz}teloości pieniężne.
6' w częśoi A oświadczenia zawarte są ilfolBacje jaq'nę, w części B za.ś i!.fomacje niejawle dolyczące adresu

\' Żańieszkaaia składsjącego oświadczenie oIM miejsca położenia EieruchoEości

(miejsce zatrudrd€nią sranowisko ]ub fuŃcja)

p\-]apohadiB się z plzepisaEi ustawy z dnia 21 sierpda 1997 r. o oganiczedu prowadzeda działallości
gospodarczej przez osoby pebiące fuakcje publicare (Dz. U. Nl 106, poz. 679, z 1998 L NI 113, poz. 715 i
Nt 162,po4. !126,2 !999 r.Nt 49,poz.483,z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 !. Nr 113, poz. 984 i Nr
2l4, poŻ. 1806) oraz ustawy z dnia 8 maloa 1990 r' o samorządzie emim}'m (DŻ' U' z 200l r. Nr 142, poz.

1591 oraŻ z 2002 !. NI23,paz' 220'Nr 62, poz' 558, Nr 113, poz. 984' Nr 153' poŻ' 1271 i Nr 214, poz.

1 806), zgodrrie z art. 24h tej ustawy oświadczalr, Źe posiadań wchodzące v skład maŁeńskiej wspólaości

ńają&owej lub stalowiące mój majątek odĘbny:

I. Zasoby pieńężne:
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' r] { ii'iona i lazwisko olaz EaŻwigko rodowe) {^ '.l 'J rimiona i nazwisko olaz EaŻwigko rodowe)
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udziĄ te stanowiąpakie( więkzy Dż l00/o udziałów w spólce:
..^!\ !

Z tego 6tr:łu osiągĘem(ęłam) w roku ubiegł1':a dochód w wysokości:

ry.
Posiadam akcje w spó&ach handlowycb - nalelry podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego t}tułu osiągĘen(ęłam) w rcku ubiegĘm dochód w wysokości: ..... '. ] .l.t
v"
Nabyłem(arn) (aabył nój małżonek' z łyłączeoiem mięnia przpa1eżDego dojego majątku

odrębtrego) od skalbu Panstwa, i'nej paDstwowej osoby p!a\ł!ej, jednostek samofządu

ter}tońaloego, ich zwią'zków lub od komrmabej osoby prawnej nasępujące mienie, l1óre
podlegało zĘciu w drodze przetargu - nalęźry podać opis mienia i daĘ nabycia, od kogo; .... 
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- ;;;;r;;;ń;; :: :'' '' lui'' 'V'q'\
Z tego qtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1n dochód w uYsokoścl| '...'.'.w\\'.'

_ jestem ożonkieu: koluisji rewiryjnej (od kiedy)

Z tego Etułu osiągĘen(ęłan) w roku ubiegł1m dochód w \łYsokości| .''...A'łł'"...(Ltl

r..' !'tr$.!r^.r}{ł'....
L przedstawicieled,\pełoomocnikiem takiej,i,' źń^' 
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X' sHadnjki mienia ruchol1ogo o wańości powyżej 10 000 złotyoh (w pĘ}padku pojludów

!Ąecha ozoych naloży podać aarkę, odel i rok pfodukcji): ..'.......'''.''
.j....\.'r't i : i

..'',.)Q\ł.r.l,'hivi''' ' ',]'l)'\]'ł:tr._.'i'!)'U]'l:''!.l.\].\."]..)..'''..ł_U-::'\.'.ł!Ś'
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x" zobowivada pieoiężne o wańości powyżej 10 ooo żotyoh. 'ł t}E zaoiąguięte ked1'ty i
pożyozki omz wafulki, na jakich zostĄ udzielo1e (wobeo kogo, w zsiąz'Lu zjakim zdarzeniem, w

jakiejwygokości):.'..'..'.'.........'..'''''i...'..'..''Al.':.l'].'r'''.
.'.....''......'..'.: l'l'\.'.''U' W_\l!ł'!]M..'''(\ [1... ... ... . ... .. .. .. . .



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie ań. 233 $ i Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zĄeue prawdy grozi kara pozbawienia wobości.

zakr$ie gospoda'stfiŻ Jodzimego'
[3] Nie dotyozy rad nadzo.czfch spółdzielni n eszkaaiołych'


