
oswIADczENm MAJĄTKoWE

wójtt' ztsĘpcy wójta' sekrcterzr gminy' skarbnika gminy, kienownike jcdnostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka oIganu zaządzającęo gminną osobą

prewną orrz osoby wydriącej decyzjc adminfutrNcyjnc w imicniu wójta'

Pvz*v ' ilnia 15 lły,ietnia 2o0E r.
(miejrcmość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązłnr jest do zgodnego z prawdą' statannego i

zupełnęo wypcłnicnia krżdej z rubrylr.
2. Jeżeli pośzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ

wpisaó l.nie dotycz5l,l.
3. osoba składająca oświadczenic obowiązanł jert okrei|ić pnynateżnośó poszczegó|nych

składników mrjątkowych' dochodów i zobowiązań do mrj{tku odrybnęo i mejątku
objętęo maDeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczcnic mejątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowc obejmuje ńwnież wienytclności picniężne.
6. W części A oświadczenia ziwrńG są informacic jrwnc' w cz4ici B zaś informacjc nicjewnc

dotyczące adresu zamieszkanir składającego oświłdczcnie oraz miejsca położenia
nicruchomości.

czĘŚcA

I 4 ntżej podpisany(a)' .....,...........Roman Dreżev ski.,...,,.'
(imiona i nazwisko oraz mzwisko rodowe)

urodzony(a) ..2 stycznia I96l r.

zatr w , Zeryole Szkohn-Przedszkalnyn w Pyzdłach, fulorz@wej Szkole Pdstąwowej im. Jaru
Pawła II w Pyzfuach, 62-310 Pyzfuy ul. Szkolna 2 fw stanowish| dy'ektora zespoht szkalno-
przedszlalnego. 

ł-"j*" ;',d,,t*lą ,t.;"*t, '.,b fi'"kq';'

po zapoznniu się z przepisami ustawy z drl,a 2| sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działa|ności gospodarczej przez osoby pełniąpe funkcje pub|iczne (tekst jedn.Dz.U. z 2o06t. Nr 216
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2N|r'
Nr 142 poz.159l, z2O02r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 po2.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 127l,Nr
274po2.1806,22003r. Nr80poz.7l7,Nr162 poz. 1568, z2O04r. Nr l02poz. 1055,Nr l16poz.
1203,22005r .  Nr172poz .  l44 l ,Nr l75poz .  1457,z2O06r .Nr17poz .  l28 ,Nr l8 l  pz .  1337,z
2007r' Nr 48 pz. 327, Nr l38 poz. 97Ą Nr |73 poz. l2l8), zgodnie z aft. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sHad matź:e skiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące
mÓj majątek odrębny:

L
Zasoby pienięzne:
. środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:...



. środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........Ni€.posiadam.'.

- papierywartościowe: Nie.posiadam

. . . . . . . . . . . . . , . . . . , ' ' . . .

IL
l. Dom o powierzchni.. ...9g.......'.....'..''.... ń2, o wartości: ...2O0 tys. zł ..',. tytuł

prawny :.w spółwłamość'
2. Mieszkanie o powierzchni: .27 '5 ......... m2, o wartości: I50 tys. zł...''. tfił prawny:

współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:

rod"aj gospodarstw". ......'....'.'..l{i.ę'p9łindln'......'..'...., powierzchnia: .................
o wartości:
rodzaj zabudowy: ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tytuł prawny:
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokogJi ....................'..

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .Nię p'g$aĘP...''...'..'.'.....

o wanoscr:

t]/tuł prawny:

IIL

:""":T::l:_::*:'i:$[fr:#;ff::"1-::l::l':::*':- : :: :: : :
udziĄ te stanowią pakiet większy niż, |O/o udziałów w spółce:

ż."s" '}"'fu ;:tąc"ł".tffi];'"ru;bi.gb. d*hód;óffit]. 
.....'........'....''''.....'..................

w.::....'.i:."I::*:l*l:ffJnffi''':#:llĘi.:.:r:.:.::*jl........'...-'..'.-...--..-:-'.
akcje te stanowią paki€t większy niż l0lo akcji w społce:

ż"s",}-.il";;t.g".#łffi'; '"h' "uiJgłvń J*noa;*ńilś". .......'.....''......................'..........

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłąpzeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skańu Panstwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnęo, ich zwią.zków lub od komunalnej osoby pfawnej następujqpe mienią które podlegało
zbyciu w drodze przsuga - n|eiry podać opis mienia i datę nabycią od kogo:





*":1*::::**"*i::::::::::"^ ni:u:ry.ry
- jestem członkiem zanądtl (od kiedy):

-:".i"r ."i""1'#..dy il;;;;.: t"a n"avl,'.. ..... ..... ..... ......... . -... ..... ..... ..... ......... . ... .....
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z-"s"'F'fu;:'ąc''ł1;1ei;1;'"n':*'***;ffi::":....'......'.....'.........'..............

vru.
Inne dochody osiqgane z tyhrfu zatrudnienia lub innej działalno&:i zarobkowej lub zajęc' z podaniem*::"*:::::*::::**' i!i'i:!!

IX.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w pra7padku pojazdów'**:::::::1:o:*''"n::'-:l::::T::*:? : : :

: :N::*:*9** :: : :::: : :

x.
Zobovitęanta pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotycĘ w tym zaciągnięte kredyy i poĄczki
oraz wanrnki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdanenierą w jakiej

:: ::: : : ::ni::n::*u:'::: ::: :::: :: :.:: ::: :: ::::



PolltYższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie ńeprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

?,F/,,/ /i k*,t/n,ł, J 00t n.
(r{iejsco#ość, data)

tl /,ruLii?Ł?,
(podpis)

' Ni6właściwe słxeślić.
' Nie dotyczy dziahlności wytwÓrczej w ro|nictwie w zakresie produkcji rcślinnej i ąieIzęrxj, w formie i zakeśe

gospdarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadmrcrych spÓłrlzielni mieszkaniołych.


