
ośwIADczENIE MAJĄTKoWE
wójr,, z,3Ępcy wójĄ §okFlrh gmiry, ,kłb.i|.. gnlny, kiofutriłr j.dtrNrki oĘ!.isyjDoj gninn

o§oby a[ĘdDjłej i eło.łr oĘ u ażłdui{cĘo gDin.ą o,obt I',.w!ł oe MĘ *Tdijłc.j
dsyzjeadninht.myjmw imi.diu *ójl. I
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] osoba skradająca oświadcżmie oboŃąunaj.st do zgódnego 2 pńwdą stdmego
i zupelnego *llelnifuia kazd€j ż rubryk,

2. Jcżeli loseególne rubryki d€ aajdują w konkFtn}m plzĘadtu zsiosoweią naleł
ł?śŃ,, nie dotyczy",

3. osoba skladająca oświadcuenie oboMąaa j€sl określió pźynalehość po%zecólnych
skladników Mjątkoslch, dochodów i zobowiążań do ńajątku odĘbnego i majątku obję€go
naŁeńską wsŃlnoŚcią Mją&ową,

4, l,,wJd.że ę mąEltosedoqcżyfua]ą , v fua]L iagro!ą
5, oświadcćnie mjątkowe ob.jmuje óhież WiĘytelności Pienięa€.
6, W cżńci A oświadcżenia żaqane Ę infom&je jaMe, w c4ści B żś infomacje niejaMe

doiyczące adresu mi6zkania sk]adającego oświadczenie oru nieFca polożenia

czĘść A

Ja.niżejpodpjsmy(8).,..cĘżynaBabeaFreljk,s&z9palik,,.,
(,,-,, 

"*_"b ",- ^-.,,l;;;;;;.;-- 
-- ----

,sżtola Podsbwoła w B.broftach dyrektor, .. ,, .,, ..,,, .,,,, .,,
i ^+- --*d-, *-"ls" ń ;;i;; ;

pożapożnmiu się z pźepismi usb§} ż dnjs 2l sierpnia l997l o ogloiczetriu prowadbnia dżiJlalności
8o§podarcz.jprlzosobyp€łijącefunłoj9publicag(DżU,Nrll]ó,poz,ó?9.zl993rNrll3.poz7l5iNr
]62. poz l l2ó. z l999l \r49,poz 433, ż2000 r Nl ż6, poz,306 orŁ Z 2002 r, Nr ]l], poz,934 iNr2L4,
po7 l306)óńZ u§b}yżdnia3 marca l990r o gftoądżió gńim}T (Dż. t] 7 ż0O]r, Nr l12. poz. l59l
ofuż z 2002 r, Nr]], poz 220, Nr62, poz,553.Nr ll]. poz, l27l iNr 214, poz l306). z_godnje z ań 24h lgJ
uś.lvy ośyiadcfu. że posiadm wohodące y skład nałźeńskiej wspólności majątkówój Iub lbnoNiące nój

- śrcdti pieni9źre 4fumdmne ł
łodki pienigżne łłómldzone w

welucie poIskiei: , ]9 000,00

l



L Domopo§,jer^hDj .,,.90,,ńj,o§ańoŚci:

M e\zl3i. opos,e2.hn ,niedo§!ł, ml,o

cospod lNnó nc: roda] §osPodrsN,,

o !rańoŚ.j:,ok,30 000 zł ,, lŃaj abudos}:

lquL pmF) :q.poĄłŃoł -rże-,t!

Z bgo §fu]u osi€nq]em(ęłm) w rku ubj€bm prrychód i dochód * Ę,sokości: przy.hód o,o0 żł,
do.hód.500.00Zl.,,,,.,,,.,,,.,,..

I'o*ierzchnił .d7i,tk, ńd domen 
'o00

!łuł pEłny: łspółwtNość malżeńsb,,,,,,,.,,,,,,,,,

o obiicie ,, r lU,

\,p!l, e7 in,\r io,oóJn, n,eoo§.Ą

prcwadzę działalnośó gośpodrrą](ndeży pŃaó fomę pramą i pr7.dmiot działaIności): nie dolyczy

Z tgo §tu]u osiąenąłem (ęłm) s roku ubieBłym p.Zychód j dmhód ś *y$kości: nie doryczy



.nie doiyca ,,,,, ,,, ,,, ,,..,,..

W.poltŁhn,ndon.h, nd^\J,§i.ożba\oołlll -edoh.4,,

]eLe,./lonkRn 4r.4d, iod tied.],,,, !dory.^

l.qc ./loŃenBd) nĄd4ifjtodt]ed) j, nrdo),^,,

. i. e- ./lonki.m kor,!, csl4Jna,od lied\],, l doqc^

Z toro §fułu o§iąpąłem (ęłm) w oku ubiegłyn dfthód v rvy$kości: ,nie dołcry . ,, ,,,, .,, .,,,

] q .poldżelń,Łh, niedo) 4, ,,, ,, ,,

eJem (żlonl.em 4radu lod \,ed)':,, .dnD.^

F{e- c/lonlem @} n,&on ć] oo lieo, , n,cdo§,4,, ,,,, ,,, ,,, ,,,

. ]. F- r/Io1tiea Lomn ifttr 4jn.J,odlFd\, ,i_Jo§.4

z tgó lrNłu osiągnął (ęłń) w ióku DbiegłJm dochód ł *y$kośói: ij9 doty.ry . , ...,, .,, ..,, .., .,

]..W fuńd.ciach pow.dących d2ialalnośó Eóspódarcą:...,,i je dolc

f. -m.lon\im źradu,od ",(dJ, nhdo\-^,,, ,,

e.,em -7'on\im ńd] n&órcżn Ńt,ł}, niedo).7.,,

stn , łonLem \omi.i Eli4lne lfuk,gdy|edohr^ ,,, ,,

Z lego tyh,]u osi€nąłem(ęlu) w r.ku ubiegłym dochód w ł}!okości: ,,n i9 doly.zy,,, . ,.. ..,. ,..,

lnne dochod, o!ą8e. z n]fulu zfudnińid lub inngj dzio]olności ,mbkovej lub ajęó,

z póddjem kłol ułskiwanlc]l ż kddego §tłU: dehón z Ąfuh atsudnienia 92035.31 2ł

slłldniki nińia dchonąo o łlrtości po*!żej 10,000 żłory.h (ł pźypldlT pojlżóv
, e.nd, c/ń\.1 n9lr4 podl mdńe moJ9 i rck oódutil,r

3-o"od i,l,,\oo" ,bE lł\D|, ]00', ,,, ,,

Zobo§iąZnia pienięhe o *dóści poŃ!żej l0,000 złorych. R §d aiągnięte kĘd}ty
j pożyc*j oru wfuki na jałich msta]y udzielone (wobec kogo. w aią'].a z j3łjm
7d3Penie-,\ .l,c|'\ ".o,c,,| 

,,-do'.^, ,,,

_ .polJe/ln\ńióobm|,,,niedoD./),,,,

7 teco §tułu osiągnąłoń(ęlźn) N roku ubiegłym dNhód * *lsołości].nie dorycz},,,, ,,,, ,,,..,,..,,..,,

!1L



Pos_ry^re óświadeenie sldodm świadony(a), iż m pod9lawie et.23] § l Kod€ksu tMeso
a podeie niepm\dy lub zaiajenie pB}dy srczi kara pozbaNienia wolności,

l Nie dotyczy działalności wytwórczej w rclnictwie w atresie Fodukcji rcślifuej
. i.!iePęej. w fómr l zdaesie 8o§pod&nwa rcdzimego
'Nie doh cz} Ęd nadżorcłch spoldż,ehl mieszkaniosflh,


