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Uwaga:

czĘsc A

Ja nizej pod pisany(a), Br\łuhoł''I,a

)l

'l.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
z'Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisac
"nie dotyczy".
3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaIeżność poszczegÓlnych
składnikÓw majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską Wspólnością majątkową.
4.oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą.
5.oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rÓwnież WierzytelnoŚci pieniężne.
6'W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

urodzony(a) 2t , O K0L2nnĘ

pa zapaznaniu Się Z przepisami UStawy Z dnia 8 marca 1990 r'
142. poz 1591 oraz 22042 r. Nr 23 poz.220,Nr62, poz.558,
poz 1806), zgodnie z arl' 24h lej UStaWy oŚWadczam Ze
WSpólnośCi majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny

t.

Zasoby p enręZne

- Środk pienięZne zgromapzone w Walucie polskie]

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
Nr 1 13 poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214,
posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej

' papiery WańoŚciowe l/n& a$!1
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rytur prawny

Z tego tytułU osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W Wysokości: . '..'''....''Y-'''''_'''''''''''.'.'.'''.'''.' .'''''.'

- na'ezy podac liczbę l emltenta

Ż tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd W Wysokosci: '.''.(11,LL'''''

tv.

1'Posiadam akcje W spÓłkach handlowych Z Udz]ałen'] gm nnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓW'

- naleŻy podac liczbę ]en,itenta akcji]

ńu
akcje te stanowią

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podac liczbę iemitenta akcji'

v
z tego tytułU oS ełaT) w rokU Lbieg}ym dochÓd w wysokoŚci

Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek' Z wyłączeniem m]enia przynaleznego do jego ma]'ątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, inne] państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytoria]nego, ich związkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następu]ąCe mien e ktÓre podlegało Zbyciu W drodze przetargu - należy podac

ylĄ _ y"ł)rcrnł,o dnrołłnę_lr

l .

] 'Posiadam udziały w Spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych

- na|eŻy podać

lUb prŻedsiębiorcÓw'

liczbę i emitenta



Prou'adzę dZi lnośc g05podalcŻa (na eZy podac forme prawną i prŻedmiot dŻ]a]alności)łnĄa 
'

).)

z tego tytułu osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoscl.

v .

-Jestem członkrem rady nadzarczej (od kredy):
_ jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)]

Z tego tytLlłU oSiąg nąłerrr(ęłam) W rokU ubjeg]ym dochód w wysokoscl

X.



PoWyZSze ośWiadcŻenie składam śWiadomy(a), iŻ na podStawie ań 233 s 1 Kocleksu karnego Za podanie
n]eprawdy ]Ub Zata]enie prawdy grozi kara poŻbawien]a WolnoŚci'
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