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1' o5r]ba składająca ośWiadczenie obowiąŻana jest do zgodn€go z plawdą, starannego i zUpełnego Wypełnien]a
każdej z rubryk'

2' Jeże i p05zcŻe8óln€ rulrryki nie znajdują w konkretnym przyp3dkU Żaslosowania, należy Wpisać "ded olylzvL

3' osoba sk|adają(a ośWiadczenie obowiąŻana je5t okreś lć plŻynależność posŻczegóInych sklŹdników
mdjętkoWych, dochodóW iŻobowiązań do majątki, .drębneio imajątku objęteg"o m.łiećlslą wspo ncicią
majątkoWą'

4'oświadCzen]e majątkowe dotycŻy majątku w kraju i za granicą.

5'ośWiadcŻenie majątkowe obejmUje równieź wierŻytelnośc pi€niężne

6' W cŻęści A ośWiadcŻ€nia zawarte są informacje jawne' w cŻęści B iaś informacje njejawne dotyczące adresu
ŻamieśŻkania składającego oś!r]iadcŻenie oraŻ miejsca położenia nieruthomołi'
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akcje te staIoWią pdkiet WjęksŻy n]ż 10% a kcii W spółcei
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Państr'!a' nne] panstwoWej osoby p.aWnej, jednostek samorŻądu
terytoriaIne€o, ich ŻWiązkóW lUb od komLlnainej osoby prawnej niitępujące mien]e, które
podlegało Żbyciu 1,./ drodŻe przetargu _ należy podaiopis mienia ldatę'ńabycla, oci kugc,:
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składniki mienia ruchomego o Wartości po Wyżej ] 0 oo0 Żłotych (W prŻypadkU pojaŻdóW
mechanicznych należy podać markę, model j rok produkcji):

Iordd.i ivr. SporLro{ oroor^c;i20 0

ZobowiąŻania pieniężne o wartości poWyżej 1o ooo złotych, w tym Żacią8nięte kredyty i pożycŻki
ol az WarUnki, na jakich zostaly udzielone (wobeC ko8o, W zwiąŻku z jakim zdarzeniem, W jakiej
Wysokości): 
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