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Jeżeli poszczeqtilrre rubrylti rrie znnjduiąlvltr.rttltrehryttt przypac|l';u znstnsorvmiia. rlnleżl rr1risać .Ilie tloĘ.621,."oxolła xl';lłrrlająca rrŚlriaclc.zettie łrliowięalia jext określi,i1ll:zyrralezrrośc prrszczegcilrryclr sl,lnclrril'rjrvrrrajątkt:rlyrlt. rloclrtrc|órl. i ztrborl"iązań rlo rriaj4tlnl oclr,ęb'regCI i nr"jątltrl objętegn rrralzerisl,qt's1iiilnrrŚcią
rrrajątltr.lrrą"
()śłiadczerrie uiajątl'or+,e tlr:t1cz1. rrinjątltu rr.ktajtl i za gr.micą'
Ośrr"iaclcreuie rtrajątltr.l.*'e ł.rtrejrnu.ię rńrt.rrięŹ lr,ierz-vte|rrnści trlieirięare,
\1' części A crsrviac|czerria zarvm.te xa irrfolrirarje.|au.'Ie. u. części B znś irrtbrrrracje rrie.ialltre c|crĘt-zące aclt.estlZi]rtilen.zkarlia skłnrlłjage9n c,śtl.incli-.zettie.rrorz uriejscn p,:,loŹeiria ttiętucltottlości'
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1' osotla sklada.iąłrr oświaclczerrie obrrwiq.załłr jext clr.r zgoc|tie'to z 1rr.ar,r,,rlą stnl.lrlrllego i n4rehregti rłrype'lrtieninkaz<le.j z lnbrl'li
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po ZapłZliźilittl sięz przepistrrii ustarvv z r|ttitl 21 sietprtia 199l r. rl i.rgLaliiczeltitl1łt.rrri.adzerria dzialnlrlcrŚci
.girsplrilat.czrj ptzez osrłLłypehriącr trlnltcir ptrbliczrie (Dz'Ll. Nl 1i]6. 1;riz. 6Tg. z l998 r. Nr l13. poz. ]1-i i
Nr 1{i2' 1ltlz' 1116" z 1999 r, Nr 49. pLlz^ 483' z)ałfir. Nr']6" 1loz" 306 |)|.azzf{lg] r' Nl"113. poz' 98:t iNr.
2I1"płz' 1.906J clr.nz ustaltYz clnia B l}iarcfl lg!0 r.' cr snttiłtząclzie,5nritiripłr {Dz. L]. z},I)DIr. M. l.t2. poz.
1591 ornz z lfi0l r. Trh'2i. poz. 23,0. Nl'61. poz. 558. M'll3^ poz. i)s4, M. I.i3. Foz. 12T1 i Nr.3l4. poz.
1806J. zqocLtie z tlrt. 24lr tej tlst,ari..1,. ośrr.iłtlczłnr. ze posindatn ll..clttłclzące'r.v s.ltlac|rnalzeńslłiej ,n,spolttości
tna1 ątlłtill'*j ltl b statlorvi ąc e rlriri rir nj ątek tli|t qlrtiy:

I. Za*ohy. pienięźne:
śrrrrlli pielrięaie zgrottttrclzotte rł. li,tlltlt:ie 1itrlskiej : .., ' '., ,.,,,,c?r?:. {il,,,, ;Ii.t{c,łł'l ,,

śrlrcll'i pierrięzlie zgrcrttt aclzotte rr' rr.łtlucie rrbcei ;



tta ltrvotę:
il.
1. Dotlt cr ptrr.vierzcluri: . ' ' ' i.d. ".. '."' ttl]. a u'artośl.i; gc, on{rytnfuIn1vlł': ł&sną,,2' L,'Iiesz1,nlrię o prłrł,ierzr:1""4!,. ąc'Ęb1tll?,o ll.artrrści: Ę..hrt prflwllv:
3. {iospclclłr-<trvo Ltrltte: roelzrrj gos1.ltrrlar"st.w.a:cpab.,łl?f,,Q't:dlłe.' p.-,,"i"'zclu.in,. ' '.*1,,!5 h'l.

r.l t'iutlrśgi: " ,..(|.,3, "p"q?, a...:{ ,P!|,,ąza[rut|or,w: 
irń,,,e,.t1.:'.,'y,l:iłq ńkh,,;;!u

|*trrł pralvrly: '.' A8Q,są'2ł t
Z. tego Ę'fułrr o*iągrrą1*lrr('ęlarrr} rv rolirr rrl:ie5ilvrrr pre,vr:liÓrl. i tlt1cliócl rv 'n-;*seikr-rś 
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Z tego Ęfulrr osiągląlettr(ęlarrr) w rrrkrt ubiegłvrrr cloclrtid rl. il,vscikoś t'i: |?l.l.E
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6|ęg:js te sfur'rowiąptlkiet g.iększy triz lOlil akcli u.s1'łtilce:

Z t*go t3,'.fulu rrsiąr1riąlerrr[ęłarrr) n, L1lttl rrlłiegll'nr c|oclrÓd rv r.l.vsokcrści
v.
Ntl1r.vłeln(r.uri) {riahvl niÓj rrlalŹotielł" z w1'łąt.:zelrietlt ttlietria prz1.ttit1eztresę {trr je-qq: rrrnjątl,u
odrębnegoJ orl Slrtlrtłrr Prurstwa. ilurei paristt.rrrvej osrrtłv prau',rre.i. jetlriostek saltiorząclir
terr.torja]rrego' ic'li zl,l'.iągkÓ*' lrrtl ad,lłotnrutttJrtej osollv prnu,lrej rrastępujące lttierue. które
płcllegało zbycirr łr' tlr.orlze 1rrzetnr.qu . tralezv prrc|.itć opis lriierria i clntę ttilb1'cii.t" ot1 lłcrgrr: ..



' '::-:::o"*:T-,:::::i:,,fl"t:,*o#1ł;,:;r-:]']:]:-::1]]::tlzialalrrości): ''

łro.rrbiście ...''.ł.?.?{(, ł.a/7 c"1
*.spÓlnie z iluiyrni ostrllattf ... ' . ^ fh{t2 t/,ły'y cą'ą

Z tego Ę'hlhr osiągi{errr(ęłani) q' Iolill ulrregłyrrl prz.-..lńl i rlcrclrtlel 11. w1.,sokuśr.i: ' ^. . " ^ ' ' .:: ' ' ' , . '

vI"

2" Zarcądzatrr clziłrłaltrościęgr:lspoiltrrcząlrr'li ięstenl przerlsttrrticięlettt. peltrotttoctii1rieni tn1riej
clzifilaLiośei {rraleŹ1'prrcltlĆ t.łrrrrą prłlll.ttą i pt'zecttlir.rt c|zialtrlntiścr]:

oo.CIbiśł.:ie. /W( ,.c{c/y c łg

rł'speilrrie z iluiYnri osobarril fll!€,. ' " dp' {7 {.l:f

Z tegn tytrilrr osiągnąlelrr{ęlalnJ rv rcrltu uhiegł3rn cl.oclrót.l q.rtl.sokrłści
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1' \\i sprlłkaclt lrnttillolv1'cli (rtazrva. sieclziba sptitkii: " ", ^.' ",9,łte', ^

jestelrl czlłrrlrierri zarząilrr {oel kircĘ,l:. . ' ' ' . /:??!c ę/*/k ę,.,

- jestent czloliltie..tn rady lrnclzor.;zej (tli] kieM: " " '. frf,€" . c{r=ł * *,l

jestern czloliliietn kclllrisji r*wią'jlrej (ncllrier'Ę') 
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Z tego tl.trńr o'lią51rrą1enr(ętruri) rv r.rrlłrr ubiegl1rn cloc]rócl lv rł1*seikr.iści:
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jestęrrr.."1o,,l'i*,,,r."''lłl;-,"i;,;łr-iti.,r:,.
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Z tegrr t'vtrrłu osiąerrąlerrr(ęlarri) lt.l.olłtl u|liegl1.rn rlrrc]iÓcl łv u-5scikoś ci: ... '{DiC. .*{ą/yces',\./ J



j estetn cźłon-ldertt zarząclrr { ocl ltiecl-1,J : ril{e dr*,g
1 esteltt r.złrrnlcie.'ttl rarlY trrtrlzelrczej (oc| lci eĄł :

jęstęttt czlonkie.tlt lroniisji relvią,'jnej iorl kied$; 
^ ^ " ', {ł2rc

IX. slłtac'hrilri nferria rrrclrruttego o r.t'artt:ści por.v..vzej 10 Oilfi z1ot3'c1r (w przy:arllru płljnzclÓrv
mecltatticanyeh ttnlez5. porlaĆ trtnrl';e"' ttroc|el i r^oli prorlLrkcji): . ,

X. Zclbowiągturia pierńęzlre * rr.ilrtr-iści pcl*.1.zej 10 000 zloĘclr" lv tt,'ttl zaciągIrieJe lu-ecl1.t1'i
prrz1.czld trtnz rvattrrild" ria jtilłir-:lr zostĄ tlclzielotte {rvłiLrec liogrr. 1v m'ią.zlttl z jakirn ziJtttzętriettt. rv
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Po*1..zxze ośłl.ia.rlczetrie slJadzurl śr.viadoniy{a). iz na podstari.ię att' ]33 $ 1 Iiocleksrr lłarnego za
p*darrie rriepralvrĘ lrń zat'njerrie prl"rrvrly grozi knr'a poztrarl'ierńa rvalrrośei.
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I l] Nierł.łaścirv.e skreślić.
[2] Nie cloĘ.czy dziatalrrości rtyt''l.ńrczej rl"ffhrichvit rv zaltręsig prłdrrkcji rnślirurtj i zrviercęcej. wfrrtrnie i
zŃrssie gospoelar.*twa roclzfuntego"

[s] Ni e dotyczy t.ac| nac|e orczyclr qlół clz ielu i rrr ie szkau i c'w1 ch,
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