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1- **m a pcł**ertch ai: -.."7E-.,.".. §?, o *a*aści:..... ..?"Q-"W..łł

S* praxny:

Ęl§?!§aniu *Ęe PreeP§ami §§tswy z dnia § marm t§§0 r. e samarządzłe grnin*ym {Ba, U, a ż§CI1r, Ęr 142, Por. 1*§1 Y§|3 2$il2 r- Ni łe, 
Ę*.T. 22s, *r 6?, pcz. §§8, Nr 113, pł:a. §&4, Ni 1§3, pa,1Ż71 i ltlr 2t4, 3oz. 18*§), 
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Zasoby pienięne:
- śr*dki pieniętne agr*m*§ao** w ęłsłucie płł**4:... /.Q. : ffi . Z t..

3. G*sp*dars*rłę ra}*e :



Ę;tuł prawny, ..ł -ł#.ń* ał ńaa,&... -.. .. Na Ł*€ń #k #.

§l.
1. pasiadarn udziĘ ,ńJ spółka* ha*dła,łrych z. rdzi**rn gminnych asób prar+nych lub

pr*edsiębiar**w" w kt*ryclł ucr=strłicąątakie esoby * nal*ży pod*i li§Ę igr*iient* udzidów:

udaiały te §hn**łiąpĘkietRięksry niż 10 % *dsiał*w w spńł*: ......}$.!§_.",W.|Y.ę.Y.

Z Ęo $ułu osiągnął§m{ękm) w roku tbĘłyr* dc*lód re wysok*ści: .N!Ę...9..Ź{ĄG.N.ąŁE§....

Z teg* Ę6ułu asiąną}emięłam) w r*ku ubi*g§rrl da*lró# w wysokoścł: -N.E-.a.ĘlŚJ.GN-4t€-U
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1. Posiadam akqi* w =półka*lr Ęandlor,łych z udz*#enn gminrły*h asób praw*ytb łrb

przedsĘbiorcó*, w kt*rych r:łaes&iceąEkie ***by - rł*leży padać łiczĘ i emit*łta akĘi:

ek*je te §tĘr*$ł!Ęp§ki*rwięksry niź 1s Y+ ak$irx spółrel ..,""...N.ł€..-.t.b13.§?i.

Z tąo tytufu **ęnąłem{ęłarn} xl rcku ubĘłym'doch*d w wy*tkogź: ,,N"lĘ.,...#l4aN4*€łl

2" Po*iadam akcje w innych sp*łkach handlowyń - neł*ży p*ać li*zbę i ernit*nia ak*ji:

Z tego §tułu osiąnąłem{$*m} w rcku ubi*grłym drchff x wysoka**i: M.!Ę...ffiĄdłrJ.ąŁĘ-tr.....*

V.
Nabył*m{a*} {nabył mój rt*Łżcnek, z rłyĘcrenięm mienia prłynalełneg* dł j*ge majątks cdębn*ga}
od §kańu Państwa, *nł,:ej pań§*ot*Ę os*by prswnej, jedn*słki s*m*rłądu teryt*ti=lnegł, i*h
zrrłiryśóvr lłlb g* kornunrln*j n*oby prawnĘj na§tępująp* mi*rłie, ,które podĘało zbyciu la dmdze
preeteęu - *ależy pcdać cpń mieł"łi* i catę rrany*ią'c* ko§c: ..... .ttJ.Ę....'.N.fr.ń?ź.E/l.
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Ę tego §iŚ* csiągnął*m{ęł*m} w rłtu ubieg*ym dscłt*{ x wysokaści . ...,_#,!Ę.....p_źtĄa/ąts.łłl..,

§,§.
lnn+ *+cltldy *siąg*n* z Ęrtułu eatrudnienia łu§ innej dai*hłncścizarabknrej lub zajęć, a podan**m

lc,Atct §=yski,rt€*ych * każdsgo tńr*r::

...McuęDy."..,z...ł,ffillu.Du.lĘNłfr ..,..".:.....ł!.,łEłrs.e...".Z{.

Sł*a*niki mi**ia ruch*męo ę węltości F*łvyaej 10.tS* a* {w preypedku paja:**w rr*et*ranic=*ych

nabży p*da* m*lkę, mcd*li:łk produkcji}:
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