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1, osob,8kładając. oówEdczonló obowiązana jest do z§odn.go2 pr.wdą, 3tarcnnego iżupeln€gó
wypo]ńionia każdej z rubryk.
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adrc.u żaml*zkanla składaiącego oświadczeńle or.z mi.jsca poloźenia nieruchońoacl,
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] Po9isdam udzigly W spółkach hand ovr'ych ż udzałeń qminnych osób prawnych ]Ub
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Zlego tytulu oslągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyń dochód W Wysoko
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