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jest do zgodnego zprawdąstarannego i

zupełnego wypełnieni a każdej z rubryk.
JeŻeli poszczegóIne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, na1eży
wpisaó,'rrie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowią7ana jest określiĆprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązńdo majątku odrębnego oraz ńająiku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.
oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za grarucą.
oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje równiez wieizytelnoś.i pi*ię^..
W częściA oświadcżeruazawarte sąinformacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oś-wiadczetie oraz miejsca
położenianieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy

z dria2l sierpnia

1997 r. o ograniczeniu prowadzęria

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU Nr 106, poz. 679, z
1998 r.

Nr

I 13,

poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, zz0OO r. Nr 26, poz.

306 otaz z 2002 r.

Nr

1

13, poz.984 i

Nr

214, poz. 1306) oraz ustawy

z

dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (DzIJ z2O0I r. Nr 142, poz.1591 orazz}OO} r.Nr23, poz. 220. Nr

62,po2.558, Nr tl3,poz.984, Nr I53,poz.l27I iNr 214, poz. 1806), zgodnie zart.24htej
ustawy' oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:
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czbęi emitenta akcji:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeruem mienia przanaheżmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich rwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodzę przetarga -
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 złotych(w przypadku pojazdów
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Powyższe oświadczenie

składam świadomy(a),

iż napodstawie

art.233$ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia wolności.
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