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Uwaga:

Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia krLdej z rubryk.
Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety
wpisad ..nie dotvcz,v".
osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 prrynaleino66 poszczeg6lnych
skladnikriw maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku
objgtego malief skq wsprilnoSciq majqtkow4.
O6wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
OSwiadczenie o stanie majQtkowym obejmuje rr5wniei wierzytelnoSci pienigine.
w czgSci A oswiadczenia z warte s4 informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cz4sc A

Ja podpisany(a), Miroslaw Naumiuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.03.1961 r. w Parczewie

- Radny Rady Miejskiej w Parczewie

- Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Parczewie - Pre zes Zarz4du

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polski ej 22.500 zl. .

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
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(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub ft]nkcja)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z
2017 poz. 1875), zgodnie z afi.24htej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam weeeazeee-.#{k#-
@ stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotg: nie dotyczy ..........
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udzialy te stanowi4 pakiet wipkszy ni2 10 % udzial6ww sp6lce: niedotyczy..........

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglyrn doch6d w wysokodci: nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai ticzbg i emitenta udzial6w:

II.

1. Dom o powierzchni: 134,45 m2 fizial1/2, o wartoSci: wartodd u&ialu 140.000 zt ............

tltul prawny: wspolwlasnod6 z 2on4 po ll2 czgici

2. Mieszkanie o powierzchni: 62,22 mz tdzial 112, o wartosci: wartoSi udzialu 95.000 zl

tlul prawny: sp6ldzielcze wlasnodciowe prawo do lokalu po 112 czgi;ci z Zonq ..............

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne........ powierzchda: 10,37 ha udzial ll4 ..............................
o wartodci: wartoSd udziatu 25.000 zl ............

rodzaj zabudowy: zagrodowa drewniana udzial 1/4, garaz murowany udzial 1/4, dom drewniany

o pow. 80 m2 udzial 1/8 ...................

Qitul prawny: wspolwlasno5i w 114 czgi,ci

Z tego qdulu osi4gn4lem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokojci: 2.792 zl ( przych6d)

2.272 zl ( doch6d )

4. Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia: 1) u&ial 1/2w garuzu o pow. 15 m' ....................
2) udzial 112 w dzialce zabudowanej domem mieszkalnym z ust. 1 o pow. 857 m2

:; udzial 1/10 w mieszkaniu o pow. 61,20 m2

o warto6ci:. 1) warto66 udzialu 5.000 zL ......................

2) wartoS6 udzialu 20.000 zl .....................

3) wartosd udzialu 16.000 z, .....................

tytul prawny: 1) wsp6hlasno66 z 2on4 po 1/2 czEici

2) wsp6lwlasnod 6 z 2on4 po 1 /2 czgici

3) odrEbna wlasno(6 lokalu mieszkalnego 1/10 czg5ci

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy
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nie dotyczy

Z tego tltulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy
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l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji
nie dotyczy ...........

,kcj e te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10 % akcji w sp6lce: nie dotyczy . .

Z tego q/tutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy ..........
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nareZy poda6 liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tyrutu osi4gn4lem w roku ubieg lym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j mallonek, z wylqczeniem mienia przytaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pans twoweJ osoby prawnej, jednostki samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zrviqzku metropolitalnego
nast9p uJ 4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry poda6 opis mienia i datg
nabycia, od kogo: nie dotyczy
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Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w vrysokoSci:
n1e dotyczy .

Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub
dzialalno5ci (naleZy poda6 formg prawn4
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w parczewie

jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
i przedmiot dzialalnoSci) :

- wsp6lnie z innymi osobami: prezes Zarzqdu (sklad zarz4du trzy osoby)

),
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: 100095,96 zl (brutto

V,

1 . Prowadzg dzialalnosi gospodarcz4 fuatezy podat formg prawnq i przedmiot dzialalnoici):
nie dotyczy
- osobi6cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

- osobi6cie: nie dotyczy
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jubileusz - 24964,50 zI (brutto)
VII

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego qtulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej hb zai96, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- Dieta radnego Rady Miejskiej w Parczewie - 16.104,84 zl

Ix.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zl (w przlpadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda(, markg, model i rok produkcji):
Samoch6d Mercedes B - 180 2,0 CDI 2009 rok, wsp6lwlasnoSd z 2on4
Samoch6d Renault Clio - 1,5 dci 2012 rok, wsp6hvlasnosi z slinem

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyc2y..............

x.
Zobowi4zaria pienigzne o wartosci powyzej 10.000 zl, w tym zaciqgnigte kredyy i poeczki oraz
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zoti4zktt , juti. zdarieniem, w jakiej
wysokodci): nie dotyczy
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CZFSC R

Y Infornracja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 uslawy z dnia 3 nnrcu 1990 n o :;amorzqdzie gminnynr)

I

4. pukt

Po\^yzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Parczew 16.04.2018 r.
( mi€jscowosa, data) (Podpis)


