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oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą staranneeo i zupelnego wypelnienia
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
oświadczenie' olo*ią."n" jest określić
odów i zobowiązań do majątku odrębnego
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
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NabYłem(am) (nabYł mój matzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego ma.jątku odrębnego)
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Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terltorialnego, ich
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Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 199O
r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z2018 r., poz. 994 z póżn. zm.|

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ii n. poOrtawie
art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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