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w*jtx, aastęp*y w&jta, s*kretarea Emłny, slqarbnika Errłiny, łqięr*w*Ił{'a je<*n**tki orgar:iaa*yj**j gmi*y,
*słrby zarząe}zają*ej i *zł**k* *rffffiffiŁł zarzą*e*jąeeg* grłłi*atą ***bą prawftą

łrrae *n*by rv5łda3ą**j deeyu.!* aeśmiłłistracyjt't* w il"ł"ligltiłł w*jta'

i:'*l_i:-e': , e}lri* :.]'ł''',Ą"Z,i.l -i..i' r"

łil#ti;;;;;!"
Ł}waga:

{" ffigłlfun *kład*jąca **wiadea**i* *b*wiązał:a j*st d* ag*drr*g* e prawdą, steleftrł*so i aup*łne6*
wypełrłł*nia kaadej a rłłfuryk.

fi' J***ii p*se*xegclx* rubryki ni* ena.ldr*ją w k*rtkretnym preyp*dku zast*s<rw*rtia, łrależy wpisać 
"$jgggiys€g':

*. **cba *kŻańająt'a **wiadcz*ni* *howiąxanx j*st *kreś!ii praynaleźn**e ;lo*x*e*sott'ly*łr składrtików
*'ł*jątkowyeh, el*e$r*d*w i x*ł:CIwiąaań al* rnająt9tłł *dręhn*go i łnajątku *bjęt*g* nixłź*łi*ką
w*p:ńlno*cią rłłają€fu*wą.

4" *:*wiad*e*ni* nrajątk*w* d*tyczy mxjąźkrł w kraj*: i aa graniaą.

s. **wiad*eeni* nrajątk*we obejmxj* rÓwrri*ż sf;ercyt*tflls*cł p*enięźn*"

s' W *xęśe i & *xwiae**e*stia xawarte są itłt*rrł'ła*j* j*w**, w *zę*ci s eg* ic'!f*r*^łacje niejawn* d*tycxąc*
*drggll eałni*sak*rtia. s{cładaiąeeg* o:&łviadea*rłi* *raa r*iej*ea groł*ź*etła rłierał*łł*r*o**i"

*aĘs* $"

i in.li*na r na:o^,'s'k*'rip; lialvistJ i:*ei"ti* l

{ rłti*jsł:* złtrudni*n!a. stał*vri:;k* !*Łt fu*kcjai

pO f;#pfiunaniu się z prz*pi**rni r"..:st*v"ry z d*i* 21 si*rpni* 1**7 r' * *6rani*a*nił"ł pr*w*dn**in
deiałqlno**i gł:*p*derez*iprz*ł *x*by p*łnią** funk*j* pł.łbii*xn* {Dx. tJ. frJr'!**, p*e' s?s, r" 1s9s r' ldr
113, poz' 71s ii.{r 1s2, p*e. 11Ż6,z" '1s**r' f*r4s. p*a.4*3. eŻ***r" l{rŹ6, **e.3*s*r*rflt*CItr. |łr113.
p*e. **4 iirjr2J4. p*e. 1s*s} *raz łjgtgwy z d*ia $ n":*r*a 1.*s* r. * sam*rządei* grninrłym {l}z' {J. e Ź*s1
r" itr 142, p*z' 'tr5*1 *rsx Z ?.**2 r' trlr Ż3, p*z"" Ż2*, tJr *Ż. p*z. s$*' Nr Jt3, p*r' *s4, l{r 15*, ;;*e.
1271 i ?4r Ż1Ą. pce. 1*ils}, zg**ni* z afi. 24h tej *stawy o*wlad*zanr, ż* p*siadarn w*h*eieą*e w skł*d
r*ałż*ń*ki*j w:*pÓlnnści n:ajątłr*wej lub st*n*vłią** rt":*j rn*jątek *drębny:

i.

Z**rs*y pi*nięun*'

- *r*dki plen ięer.l* agrcrnadx*rł* w waiuci* p*łski*j' i' : .i- r--: l:1l.;'i-.'lc :: )l

- $rcdki pr*nięan* xgr*mada*ne w }1J&l*cie *bc*j. i_':.i- .i.. il;'r-;2''.

- p*pi*ry wart*s*i*w*. ri.-i,r: rir';r-y1i.;1,r
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1. D*m o povui*rx*hni:

tytuł pravłny'

f . Mlesakgnie * p*wieru*hni. :r! rr:2, * w*ń*Ści: 1]0i']l'li"'l ::'ł

3. G**po*arstw* rolR*:

rrsłza1zahudawy

tytuł pravłny. - _

1' F*si*daln udzlały vł spcłk**h h*ndi*wyrh * nal*ey p*dac liczbę i *mit*nta udai*ł*w'

. il l'.::...9' 9.11 i.:;.:1.1i

lłł'

r"ldziały {e st*n*włą paki*t więk*zy niz 1*% udziałgvg vł *p*łce.

Z t*g* t}'ti;łł; *s!ągnął*mięłam} rry ł"oku ubiegłym **eh*d w *łys*kcśri.

M.

1. P*sia#am *k*j* w sp*łk*ch hendi*wy*h * nal*xy p*da* iiczbe i ernit*nta aktji'

xk*j* te stan*wią peki*t większy nie 1*?'a akcji vł sp*łc*:

Z t*go tyiułu **iągnąłeril{ęłam} rry r*ku ubi*głym dc*h*d vł vlys*k*śr!.

,_ł 
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lri*był*nr{*rn} inahył mćj m*łzr:nek, z wyłączeni*n'l nri*nia praynal*z**g* cl* j*gc n:ająiku
*elrębn*g*} *d $karbu Pari*tlva, inn*j p*ństw*vr*j*s*ł:y pr*wn*j' je*n*stek s*m*rządtl
t*ryt*l'i*!n*g*' ieŁl *wiąrk*w tub cl* k*mxna!nej *s*by prawn*j nastę*rlją*e ffii*ni*, lstor*
p*dl*E*łł: z*y*iu w dr**ue pre*targLł - nal*zy padar, *pix mieni* i t3*tę nnbycla, *d k*g*:
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1. Pr*wadaę dział*lrroś* g*spod*r*ząż inal*ży p*daĆ fcrmę prffwną i prxedn"li*t dzi*łal****ri.

. i. :.+. ::....ii. :i :,Y r':. ::..Y

-wsp*!ni* z innymi *s*ł}affi i:

lt{l

Z t*g* tytł;łu *s!ągnął*rnięł*łn} '.rt n*ku ubiegłyr"ri g:rzych*d i d**hod vł v',lys*k*śti:

Ż'. Z.arząpzarn dz!ał*!n**cią g*sp*darcaą łub j*stem pre*dstawicieiem p*łnorn**niki*rn tak!*j
deigł*!no**i {*a!ezy p*da* fCIrnrę pr*wnt i pra*drni*t dxiałein*Ścii'
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-wxp*lnie r in*yr*i oso*ami:

Z t*g* tyt*Ł.ł o*iągł:ąłerxięłam} w r*ku ubi*głym prey*h*d i et*ch*d w wy**k*ń*i.

1. W sp*łka*h h*nslowych {n*zwa, gi**zib* sp*łki}: ]-r'!a,: ł.i1?:.-iii:ł:,1

-j*st*m *ałonkigm r*dy nadzor*ej {*c{ kiedy}:

-jest*m guł*nkię*'i k*misji r*vrizyjn*j i*d ki*dy}:

Ż t*g* tytułu **iągnąłerłięł*m) rłl rck* ubi*głym ***h*d w v*ys*k*ś*ł:

Ż. i# *p*łdzi*łn!**h:
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_j*xtem *złołrk!*nr z*rzartu io* kł*dy}:

_j*st*m *zł*nki*m r*dy ***z*r*zej3 {*d kiady):

-je*tenr członki*nl kcmisji r*wieyjn*j {*d ki*dy}: ..' -'_

Z tgso tytułu osiqg*ął*m1ęłam} w rokl'l ubi*głyn": doch*d w wyx*k***i.

3. Vv fułldaej**h pr*v'ladzą*ych dzi*łaln*s* gos;:*darczą ."1}.l::l''.:}1.i:i:.:'::.;;

-j**t*fi] *zł*nkigi"t"ł ua*ą*u {*d tti*dy):

_.!**tem ffł*nkiem rady nadx*r*uaj iCIłi ki*dy}: -

_.lesteni *zł*nkięm Ł*misji rewiryjn*j {nd kła*1y}.

vTłi.

Zt*gr: tytułł; *siągnąłemięłam} rł.l r*kł.l u*!*głym ci**h** v+ wys*kr:ś*i:

!r:r:e **chody *siągane Z tytlJłu zatrudni*nia lub innej *ziełaln*ś*i aarobkow*j {ub raję*, r pnd*niem

kwot r_izyskiwany*h z kax**g* tytułu:

$Łładrłilqi rnlenia ru*h**rag* * wartc*ci powyz*j 10 *** zł*iyc,h {w przypadku p*3ardow

rfi**h*nisu*y*h nal*ży p*dac rnarkę' lł*d*l i r*k produkcjti:
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Z*b*wiąeania pi*niężn* * wa**ści p*wyŹ*j 1* *fis uł*tyeh' w tym ea*iągnięt* kr*rJyty i p*zy*zlti

nrfiu Wai"unki. na jakich a**tały *dziel*n* iw*b** k*6*, w xwiąrkr-r a jakim zd*rzerrie*"l' w jaki*j
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