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(mieiscowost)

U\ aga:

l. Osoba s jest do zgodnego z prawd4, staranncgo
i zupelnego wypelnienia ksrdej z rubrlk

2. Jeieli poszczegrihe rubryki oie zoajdujq w konkretnym przypadku zastosowauia, nale21
wpisad ..nie dotvczr'".

3. Osoba skladajlc! oS*iadczenie obowi4zina jest okreSlit przyoaleino3d poszczeg6laych
skladuikriw maj4tkowych, dochodriw i zobowiqzai do maj4tku odrtbnego i majAtku
objltego malzeiskq wsp6lnoSci4 majqtkowq.

,1. O6wiadczeoie o statrie mrjqtkowyE dotyczy maiqtku w kraju i za gianice.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejouje r6wuie2 wierzytelnosci pienitzne.
6. W czQsci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czQSci B zas idormacjo triejswne

doqcz4ce adresu zamieszk.oia skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czESC A

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

(mi€jsce zstrudniefli4 stanowisko lub tunlcja)
po zapoanaaiu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grninnym (Dz. tl. z
2017 poz. 1875), zgodnie z art. 24h rej ustawy oswiadczam, 2e posiadam valodisee-.i,-rl#
Etok€n kieirrup6laedd b stanowiqce m6j maj4tek o&gbny:

- Srodki pieniline zgomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoiciowe: nic dotyczy

na kuotQ: nie dotyczy ........

1

urodzony(a) 25.03.1961 r. w Parczewie
Radny Rady Mieiskiej w Parczewie
Spoldzielnia Mieszkturiowa w Parczewie Prezes Zaruqdu

t.
Zasoby pienig2ne:
- srodki pieniq2ne zgromadzone w $'alucie polskiej: 30.000 zl. ...



IL

1. Dom o powierzchni: 134,45 m2 udzial I /2, o wartosci: waftosi udzialu 150.000 zl ............

qtul pra1,nyt wsp6h,dasooSi zZonq po I/2 czgSci .................

2. Mieszkanie o powierzcYni: 62,22 m2 tdzial 1/2, o wartoSci: warto(i udzialu 95.000 zi

tltul prawny: spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu po I 12 czlicr z 2ot\4

3. Gospoda$two rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne........................., powierzclmia: 10,37 ha udzial ll4 ............................
o waftoSci: wartoSd udzialu 25.000 zl .......

rodzaj zabudo*y: zagrodowa drewniana udzial 1/4, garaZ murowany udzial t/4, dom drewniany

Z tego [tu1u osi4gn4l€m w roku biez4cym przych6d i doch6d w wysoko6ci: 4.782 zl ( przych6d)

4.231 zl ( doch6d )
4.Inne nieruchomoici:

porvierzchnia: 1) udzial 1/2 w garazu o po*,. 15 m2

2) udzial l/2 rv dzialce zabudowanej domcm mieszkalnym z ust. I o pow. 857 mr

3) udzial 1/10 w mieszkaniu o pow. 61,20 m'z

o warto6ci:. 1) wartosd udzialu 5.000 zl ..................................

2) wartosi udzialu 25.000 zl ..................-...........

3) warto5iudzialu 16.000 21..............................

q.tul pra\lny: 1) wsp6hvlasnoSC z 2onq po 1/2 czg(ci .............

2) wsp6lwlasno6i z 2on4 po 1/2 czgSci

3) odrqbna wlasno(i lokalu mieszkalnego l/10 czgsci ........

III.
1. Posiadam udzialy w spdlkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawn,vch lub

przedsigbiorcow, w kt6rych uczestnjcz4 takie osoby nalezy podai liczbg i emiteflta udzial6w:

nie dotrczy

udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy ni2 10 % udzial6w u' sp6lcet nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handloul.ch nalezy poda6 liczbQ i emitenta udzial6w:

(. tn-

Z tego t)4ulu osi4gnqlem $'roku ubieglym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy ................



nie doqczy

Z tego qtulu osi4gn{em w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotycz}

IV

L Posiadam akcje w spolkach hardlowych z udzialem gminnych os6b prcwnych lub
przedsiqbiorc6w, w k6rych uczesmicz4 takie osoby nale2y poda6 liczbl i emitenta akcj i
nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wiQkszy oiz 10 % akcji w sp6lce: nie dotyczy .........................

Z tego tlulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy .............

2. Posiadam akcje * irurych spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbE i emitenra akcji

nie doryczy

Z tego qtufu osi4gnqlem *'roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeoiem mienia prz,.nale2nego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialoogo, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - laleLy podai opis mienia j datg
nabycia. od kogo: nie doryczy

vt.
l. Prowadz4 dzialalnoii gospodarcz4 qaleiy podat formg pruwnq i przedmiot dzialalhoici)

nie dotyczy
- osobi(cie: nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tlutu osiqgrqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci
nie dotyczy

2. Zarzadzan dzlalalnoici4 gospodarczq lub jestem przcdstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnoSci (nalezy podad formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa r.r Parczewie

' osobiscie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innl.rni osobami: Prezes Zarz4du (sklad zarzqdu trzy osoby)........................

Z tego t).tulu osiqgn4lem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 108925,51 zt (bruno),



vII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lh): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dogczy . . ...

- jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od hedy): oie doryczy

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy

vll.
Irne dochody osi4gane z q ufu zatrudnienia lub irmej dzialalnodci zarobkowej lnb zajqa, z
podaniem kwot uzyskiwaoych z kaZdego qlulu:
- Dieta radnego Rady Miejskiej u' Parczewie - l6104,84 zl

Skladniki mienia ruchomego o wano$i powyzej 10.000 zl (w przypadku pojazdd* mechanicznych
nalezy podad markQ, model i rok produkcji):
Samoch6d Mercedes B 180 2,0CDI 2009 rok, wsp6lwlasnos6 z zon4
Samoch6d Renault CIio - 1,5 dci2012 rok, wspolwlasno3i z synem

x.
l{obowirpania pieniqzne o wanosci pouyzej 10.000 zl, w tym zaci4gniQte kcd}ty j pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobcc kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysoko6ci): nie dotyczy

IX.

' u'



Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(j. Dz.U. 22017 r. poz. 187 5))

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 g I Kodeksu karnego za

podarie nieprawdy lub zatajenie pEwdy grozi kam pozbawienia wolnosci.

Petrczew 9.04.2019 t.

cz4sc B


