ośWADcżENlEM!ĄrxoWE

osoba śkla dają.. oświ.da.ńi€ ób o$/i ą lF*dol8.dnĘozel
żlPelnel, s.yp.lnleiia k.rdej ż rubryk,
2'Jeielipo'dególn.rubrykinieznajdUjąwkontrchymPąpadkuŹ

1,

dłł

ańńecoi

o.oba 3khd.lą.. ośsl.dd.nl. o§owiąż,., l6t okEślićprł..lernoŚĆ p6xże!ólny.h
składnlków n.j{kós,y.Ę do.hodów i zolodą!ń do n.jątku odĘbń€so l ń.jątłu obiĘtelo
nalreńską spólnośdą fr ajątkouą,
oŚwi.dgenie o śl.ni€ mąąlkowym do!Y.ł ń.i+ku w kalu l ż. c..nią,
oŚwl.dł.ni. . st,ni. ń.i*kóWym ob.lmul. ńwni.' Ui.żytolnoŚ.l Dl.nięźne.
W dę1.1A ośsi.dd.ni, żawae śąhr.rm..l. ]aUne, w drć.l B żaśhfoh..ie nl.jaMe
dółdą.. ad6u żanie,k.nia śkład.Ę..g.oŚwlad.r.ni. .r:ż mlćJs.a !.łor.nir

,"o,.*rą,,,l(,1i-i,?-*.,r,QĘ

po

kpOh.n us ężpĘepBamiu*iwyż diia

....Ł_.P.j_fu..

.ł1!k.......

:,,-

3n

Ę19901,osanonądżlegminnym(Dz,U.ż1017
r,poż,1375),żgodiieża.t.24h t.i unaWyójwiaddam, że pó5]adafi W.hodżą.ewsldad mrlr.ń*iej
W3pó ioścmajątkowejfub nanfu ą.enój mźi.t.kodcbńv:

-;';'.;"i;,,."",","
',,;;

""*"l,."

"b"l",,",g,..;;];;;;".,

"

p"Ń

4,t!9,śL0 9a

J;.,,

*l*oię,,,,,,/]łĘ,

ń,r_,

>ci

_pl _Ń_

ą
ńdaj

gas pód a

":,ij;i;i;iłl......jii

§r! aaz I B a !4l.. &ę.w. lŁ......,,

ź.,żffij?,ż-,,,.,,.,..-.,.,_,,.,,,.,

pa*ę n

cn
^

",

rc a !b,doq ,,'-Ą|€_ ,H}ft:łć L! _ __________ ...._.
klu'p,Jłl\ d/łi*(c5e ,,,,,, . _.._.. _____k:rJalóD_ 94,o,ao
7 kgo tYlLl, o,Ęgną|en{.&iń ł rc u ub
"sĄ/m_p ,/(!d dd hod 4,.t.łtłą:3,ć,:.- .- .ó.ą,>
, nnenefu.omoł,: -Ę/łŁzą p.bLŃĄ
nrlr4
,

oo^.,łn,łlkż-ql54a

,i,,p,*^i
1

ikćlaL;ijw}.
ż ud?ialen

posiadam udżiały w spółkó.h handlowy.h

-nźl€żypod.ć

udżiaĘlełanowią pakielsiękży nn n%

2lecoMlluosiągnąłem(ęrńl wrcl"
2 Do,ad.m,dż.lvw
ż lego

1,

"u

h.ool..

tr

;,ń;,'.-..,.jii,Ę.,|łli,
d."hód *.v."l"ii],,.ńe:?" ęrż),l,..,.._..,

"d.|;ł;;

"cł.

iilu|u osi€nąłemlĘł.b|w roku UbieBlyń doćhód

1 Pos adań akjewsp,rka.h hand owy.h

l,ó1,"

L *r,udkl

- -------------------1]lE

"o.ooJ.

n

gmiiny.h
licżbę iem ienla udżialów:

ż Udrał.n

W

Wvśokośc: .,, ..,

/Yl€. .:De1k€:lŁ

gminnych ośób prawny.h lub pnedsieb]orcóW,

.hr].,!e.4 .........

żtesolylułuosiągiąlem{ęłaĘ)wfuł""t.cły.łłaa.*y.*ł.i,._..jil€.in*tż_.....
ż, Psiadźm żtcje w lnnych

Ęólteh haid dw.ych na.źy pódać

l]dhę ie

^bń^.k

lkEo ld,| j oldg.qlAń|r,in i lol,,b "ghń dócodł 4},o.ó,,, L

l^.

)|,

.DÓ

łl€.Jxf/rćq

x

rt i

..

odĘbnsAo) od skarbu Pańlfua, ńn€j pańśWowe] 6obY plawnej] jednonak sanożądu
lelytorialiego, th żWiążkóW, komunalne] osoĘ prawie] lub żwiążkumdrcpdblnĘo młępu]ąa
hńienii]d ę naby.ió, od
m.nje, kióre Dod ?Ę.lo żŃciu w d

Ł

.aćala.:?..................

^.

z tego

2,

z

irłułuos]ącnąlem(q]2Ę,) w fuku ubią]Ym pnY(hód i dochód w wlsokoścl:
,ądDm dżiałalnoś.lągo.pod dą lub jeśefr
a,9 p,żed.,ol dlaŁ|,oi, I

*.oa** *"o.*"r, tn**... d,bu,pótki),..../Y,l.ź..?_c7,?ęLę...

................. ,...,

"

ud\ nddżot.e, lod Pd

r ;;;iii;;
ż teeó tńUfu os

.

/{.l.L....

ą"' f ' żr

. .. . ...

;;;;;ź-i.ii,di;,ił|ć,.,.Ylżżn-K.......,.,,..,.......::.......:

anąłeń(ęhBi W

line dochodv os ąAane

J

ż tytulu

rckU

;;ó;

;;;;;.;i";.,,,;],ń .jjż.T-łżLi.,

żatudnlenia ub inngj dżialalnokl żarobkowej lub ża]ęć, ż podan eń

słładiikimenb ru.homegó o wańoł po4iej

1o

m€.hani.żny.h naleaypodźć markę, modell lok prcduk]i):

zobowiąDnń

p .nięŹne o WańoŚ.] powrŻe]

włUiki, DFl ó żsiałudżieo,91wobe.
,..,, ..- - - --,-,a.

000 żlólYth lw pnYpadku

-.-łJ€....N'tvcL|

pojażdóW

.,..,..,. .......

ŻlotFh, W iYm ża.iągnięle k.dviy ] pórydl ocż
koso] WżwĘżruż]ak m żdażen]em,wFki.jwysokoj.i|:
m

aroo

PóWyźsże oświadaenie lkladań 3wadomyG)/ iż na

,^

-]-ó,ką,łalś

podn

Vie

żń, 2rr § 1 Kodeku łamego ża

