
URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn aSELM^.

Nr

Dokonano analizy
. dn, f

GWADCZENTE MAJĄTKOWY

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zar/sjd/ujacej i członka organu zarząd/ającego

gminną osob:j prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w i m i e n i u
wójta ''

(ćnia)

UWAGA;
l Osoba skradająca oiwjadczenjc obowiązana jesl dc zgodnego z p]av*dą, starannego i zupełnego wp

kszdej zrut-ryk.
2. Jeżel, po^zczirgóln^ rubryki n:? ecajdują w konkiciniiii crzyiadkii j.islosowEnia, r.aJezy '^pisaC ,,ni? dotycz/
3 Osoba składająca cs^^^dczsnis obowiązana jest Dkre^.ić pi7\i^!tzno5;: 30&z;z?^c]uvcb skłat^niiCćw

ych, iochclów [ Eotowiazaii do r.ująikii cidr?:ue^o i ir.aji'kii Odjcltgo n-.aJzcń^ wspólna hCi^

4 O^iadczsnis r.iEJatlcov.-s dotyczy niajątku \\ taaji, i z; granicą.
j. Oświadczaaie Uiijatkows obciir,u_"e jówniezwisrzy
5 v/cjej^] A oświadczenii zawane są informacje ja^e, w cz^ci B zaś iiifcraiBcje nie, awne douczać*

zami^izkan,3 skiadająccgD Ds^-iŁdcieiiie waz miejscć

CZEŚĆ A

(miejste z&tnidiiifma, a: JLO funkcja)

po Japozjian:vi si? zpizepisaiiL ustawy z dnia 21 sieipnia 199"? :. o Dgraciczeniu prowadzenia dzlalab ości

gospndarcz?j pizez osoby pełniąc? funkcje publ:czi:e PZ U. Ni 106, póz. 679, z 1995 j. Ni 1 13, po* ?15 j

Njl£2, póz. 1126. j 1999 1. Nr 49, póz. 4£3,z20GGr Nr26, póz. 3C6 oi-aa?, 2002 i Ki 113, póz 984i>'i

214, pcz. 1S06) ora? u&ió.wy z ćma S marce 1590 j o samorz^ćzie giziiiijym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz

1?91 oraz z 2002 r. Ni 23, póz. 220^* 62, póz 55S, Nr 113, paź. 984, Nr 153, póz, 1271 i Ni 214, poa.

1K06), zgodide żar:. 2^h te; ustany oSiviadczsm, 2e posiadam w chodzące v/ skłsc małżeński si wspóiuości

majątkowej ]'ib stanowiące ZDÓJ mąjąiek odvtbny.

1. Zasoby pieniężne:
środld piem^zne zgraitadzone \v walucie polskiej; ..... ~*f.,r?:f.,>*.. ..................

&/) ft *) O
~ * *

- środki pienieżiie zgromadzone w wducie obcej: .. . . ' f . óf\.„.., ...................



VL
1. Prowadzę działalność gospodarczą-1- (należy podać foiu^tpiawiją i pizsdniot dzjŁtehościl:

- osobiście
wspólnie z innymi o&obami

Z tego tytułu osiągnałemfęłam) w roku ubiegam przychód i dochód w \vysokosci1

2. Zarządzań- działalności f, gospodarcza 3ub jestem przeć stawi ciel em, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy pocąc formę piŁurną i p^zedmioi ćzLa-.aln&ści):

osobiście <$?.&. .^/ffity

wspólnie z rm>mj osobemi

Z tego tytułu osi Lgnąłem (etem) ̂  loku ubiegam dochód ̂  wysokości: /v

VU.
1. W spółkach handlowych (naz^Ł siedziba spółki): , i^/ffT.

jestem czlojikiem z-arza_du (od kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego ^'tulii oEiągnąlan(?łam) w toku 'jbieglyir, dochód TV wysokości: ,..,- ̂ f^ &f&'b

2. W spółdzielniach:

jestem członkiem zarządu (od Jriedy}

jestem członkiem rady nadzorczej " J [od kiedy):

jestem członkiem komisji rewisyjnej (Ddkisdy):

Z lego tjtLiŁ osiągriBieinfęłajri) w roku ubiegłym dochód iv wysokości: .../? ?.ffi, .**?*

3. W fundacjach prowadzących dzialainoFĆ gospodarcza; /^//?.r^



- papiery wartościowe: .,.///. f'.....

na
n.
1. Dom o powierzchni: .. .'....'^r..... m2, o wartości: *'{*{.*/.
2. Mieszkanie o powieizckii: . . ...TT.... m2. o wartości' ....TT". tytuł prawny: . .

f) f'J7 tf f}$
3 Gospodarstwo rolne' rodzEJ gospodarstwa «/J-.^ uowieizohniawTł^ST.

Złego tytułu osiągu e k^fęlam) w roku ubieslym pi-z>-cbpd i dochód w wysokości: . .// .
4. E mic nieruchomości: powierzchni H: . . . ^?/y. . . . , Q f & . C ? . . / . .

o wartości .../
TytuJ piaw-ry:

m.
Posiadani udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emiterta udziałów:

/'

udziały te

Z

K wiĘl<s£)riui I0% udział6wtv spółce1 ......... f ł- G. ...

uiłu osiągnfttcmfęłajn) w roku ubjeghrm dochód y.1 w\>okoścL: .........

iv.
Posiadam a]vcje w spółkach handlowych - najeży podać iiczb? i amitenta

akcje TP stanowia_palant witk&zy niż 10% akcji v/ spółce: . .

Z tego t-łlu^j osiągnał^m(^am) w roku ubiegam dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek; z wyłączeniem mienia przynależnego
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osobyp^awnfciJsdnGFie
terytonalriegOj ich związków lub od komunaJnej osoby pra-,vn.ej następujące rr-ienie. które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podsić opis imienia i dŁtę nabyciaj od Kogo



członkiem zarządu lód kiedy)

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy;:

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Z tego tytułu osiągnął em(ęlara) w roku ubiegłym oochód wwyscKości:

VIII, ITD? dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialamo&ci zarobkowej bb zajęć z
kwot uzyskiwany cń z k.£żdega t^lulu:

4rft3fe^ KĆ^?. i^fe\. ̂ ?<?^. .T . ̂ ...

IX- Składniki mienie ruchomego o wartości powyżej l G OCKJ iłotjch f w pr^ad^j pojazdów1

mechanicznych naltivr podać niaikę. model i rolcpronukcji):

X. Zobowiązania pieniężne c wartości powiej 10 OOC j.}ct\'ih, w tym naciągnięte kredyty i
pożyczki Qra7 wanmki, na jakich Z05tał> Udzielone (wcbec kogo, w zwi^lcc zjfltomzdarseEiem, w


