
oSwlADCzENrE iuAJATKowE
radnego gminy

Pkczew dnia 9.04.2020 r

Uri aga i

l. Osuba skladajqca oS$iadcz(nie obowifa
i zupelnego rlpelnienia ka2dej z rubryk

2. JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj{ w konkr€tnym przypadku zastosowania, nalezy
E'pisad ..nie doq- cz]-'.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oboryiezana jest okr€5lid przynaleillosd poszczeg6lnych
skladnik6rv maj4tko$Ich, dochod6w i zobolri4zai do majatku odrfbnego i mrj4tku
objttego malief sk4 wsp6lno6ci4 majqtkow{.

{. Oswiadczenie o stanie maj4tko$}m doqczy maj{tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o st.nie maj4tkowlm obejrtruje rirwniei wierz).telnosci pieniqino.
6, W cztsci A oswiadczenia zawarte sA itrformacjc jawne, w czgsci B zas informacje niejawne

dotyczice adresu zamieszkania skladajecego o5wiadczenie oraz micjsca poloZeria
nieruchomoSci.

( zEsc r\

Ja podpisany(a), lliroslaw Naumiuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowc)

urodzony(a) 25.03.1961 r. w Parczewie

- Rafuy Rad-v Mieiskiei w Parczewie

- Sp6ldzielnia Mieszkaniowa u. Parczewic - Prezes Zarzqdu

(miejsce zatrudaienia, sranowisko lub fuDlcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. 11. z
2017 poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej usta!\_1 osl,iadczam, ze posiadam +eheCzq€€-rHkl€+
@ stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienilzne zgromadzone w walucie polskiej: 40.000 zl

- irodki pieniq2ne zgromadzone w $alucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

I i (miejscowo{i)

i rr, -n1-' I i

lai,[,t ipt-" itil + fr.a,.,

t" l**irrt dr.g"Jrawd4. staranneg,

na kwote: nie dotyczy



II.

L Dom o powierzchni: 134,45 m1 udzial l/2, o lartosci: warto3i udziatu 150.000 zl ............

q4ul prawny: wsp6h{lasnosd z zonq po 1D czQici

2. Mieszkanie o powierzstni: 62,22 m1 udzial l/2, o wartosci: \r'artoSC udzialu 124.000 zl

t),tul praqny; sp6ldzielcze wlasnodciowe prawo do lokalu po ll2 c:49lci z Zon4 .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ro1ne.............-..........., powierzchnia: 5,29 ha o wartosci: \lfiojd 7j.000 zl

rodzaj zabudowyi nie dotyczy

qtul prawry: wlasno66 ................

Z tego tltulu osi4gn4lem w roku biez4cym przych6d i doch6d w ulsoko6ci: 5.423 zl ( przych6d)

.1.957 zl ( dochod )

4. lnne nieruchomoici:

powierzchnia: 1) udzial l/2 w garazu o pow. 15 m?

2) udzlal ll2 w dzialce zabudowanej domem mieszkalnym z ust. I o pow. 857 m:

3) udzial l/10 w mieszkaniu o pow. 61,20 mr

o wartoici:. l) wartoSi udzialu 5.000 zl ........................

2) warto36 udzialu 25.000 zl ......................

3) warto3C udziafu 18.000 zl ......................

t11ul prawny: 1) $'spolwlasnoii z zonq po l,'2 czgici

2) wsp6hrlasnoii z 2ona po l/2 czqsci

3) odrgbna wlasno(C lokalu mieszkalnego 1/10 cz.E$ci ................

III.

l. Posiadarn u&ialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os<5b prarvnych lub

przcdsigbiorc6w, w kt6rych uczestuicT4 takie osoby - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w

nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet {iqksz} niz l0 o/o udzial6w w sp6tce: nie dotyczy

Z lcgo tytuhr osiEgn4lem w roku ubieelym dooh6d w wysokosci: nie dolyczy



2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

Z tego qtulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .................

lv

akcje te stanowi4 pakiet wiEksz). niz l0 7o akcji u sp6lce: nie dotycz;-

Z tego tltulu osi4gnqlem rl' roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy . ............

2. Posiadam akcje w innych spolkach handloqlch - oale2y poda6 liczbe i emitenra akcji

nie doqczy

Z tego tltulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem micnia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panst*a, irurej panstrowej osoby ptawnej, jednostki samorz4du
ter),torialnego, ich zwiqzk6w. komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce miede. kt6re podlegalo zbyciu \i! drodze przetargu - nalczy podai opis mienia i datv
nabl'cia, od kogo: nie dotycz,v.....

vt.
1. Prowadzg dzialalnoia gospodarcz4 (nalciy potlat.formg prawnq i przedmiot dzialalnoici):

nie dot-vczy
- osobiScie: nic dotyczy ..............................

- wsp6lnie z iffrymi osobami: nie dotyczy

2. Zafi1dzafi dzjalalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pclnomocnikiem takiej
dziaialnoici (nalezy podai forme prawnq i przedmiot dzialalno5ci):
SpolJzielnii \lieszkaniu\\d w Par(./ervic

- osobiScic: nie dotvc^,

- rvspotnie z innymi osobami' rrczes za..i;;i;;il;,i;l;;;;;;........................

Z tcgo tytulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 110168,09 zl (brutto),

1. Posiadam atcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b pra*nych lub
przedsilbiorc6w, u kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale2y podai liczbg i emitenra akcji:

lllllYl. -- -



VII.

W spdlkach handlorvy ch ( n.tzw a, s i e d2 iba : |61k, : \1i e doty czt _.....

- jestem czlonkien'r zarz4dtt (od kiedy). nie dotyczy .. ..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy). nie dotyczy .....,.

Z tego qtulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w w),sokoSci: nie doqczy

VIII.

IX.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajgi, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego t)1ulu:
- Dieta radnego Rady lr{iejskiej rv Parczervie 16104.8,1 zl

Skladniki mienia ruchomego o wartofti powl,zej 10.000 zl (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleZy podaa markq, model i rok produkcji)l
Samoch6d Mercedes B - I 80 2,0 CDI 2009 rok. wsp6lwlasnoSi z 2on4
Samoch6d Renault Clio - 1,5 dci2012 rok, usp6lwlasno(6 z synem

x.
Zobowiqzania pieniqzne o wartosci pow),zej 10.000 zl, w tym zaciqgniqte kedyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, * zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
uysokosci): nie dotyczy ................,............

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



cz\sc B

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. t875))

IJ\I",\GA,

Zmiany staric posiadania vv oiwiadczeniu majqtkowym w por6wnaniu z poprzednim rokiem:

- CzQSi A punkt II podpunkt 3 aktem daro*izny (Akt. Not. 1934/2019 z dnia29.O3.21l9 t.)

zby'lem udzial w budynkach nale24cych do gospodarstwa rolnego, oraz zniesiona zostala

wspolwtasnosd w gospoda$t$,ie.

Po*yzsze os$iadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podsta*-ic art. 233 $ I Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie pn*dy grozi kara pozbawicnia wolno6ci.

Patczew 9.04.2020 r


