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Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) lv roku ubiegĘm dochód * *l'r"ł"s.i,'....' .ry.vł..'..a-Ę-*'

2. W Soóldzięlniach:

Z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości;.....
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Skladniki mięnia ruchomego o \łaności PoĘżej l0' 000 /ło!ch (wprz;padku ptljazdów mechanic,/n)c.h nalcży^ ̂
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Zobowiązania pienięŻne o wańości powryzej l0 000 złotych, rł'tym zaciągnięte kredyty ipoĄczki oraz rvarunkt.


