,

.
OSWIADCZENIE MAJA.TKOWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba skfadajC\ca oswiadczenie obowiC\zana jest do zgodnego z prawdC\, starannego i
zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2.

Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujC\ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".

3.

Osoba sktadajC\ca oswiadczenie obowiC\zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majC\tkowych, dochodow i zobowiC\zan do majC\tku
obj~tego

odr~bnego

i majC\tku

matzenskC\ wspolnosciC\ majC\tkowC\.

4.

Oswiadczenie

0

stanie majC\tkowym dotyczy majC\tku w kraju i za granicC\.

5.

Oswiadczenie

0

stanie majC\tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci

6.

W

cz~sci

A oswiadczenia zawarte sc\ informacje jawne, w

cz~sci

pieni~zne.

B zas informacje niejawne

dotyczC\ce adresu zamieszkania sktadajC\cego oswiadczenie oraz miejsca potoienia
n ieruchomosci.
cz~sc A

Ja nizej podpisany(a}, Adam Misztal,
urodzony(a)03.04.1980r. w ptonsku
nle dotyczy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu

si~

z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gminnym (Oz. U z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz
1271 i Nr 214, paz. 1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy a5wiadczam, ze pasiadam wchadzqce w
sktad matzenskiej wsp61nasci majqtkawej lub stanawiqce m6j majqtek

adr~bny:

I.

I.

Zasoby

pieni~zne

- srodki

pieni~Zne

zgromadzone w walucie polskiej: 4 OOO,OOzl.

- srodki

pieni~zne

zgromadzone w walucie obcej: 1a OOOeuro

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.

1. Dom 0 powierzchni:210m 2 , 0 wartosci:650 OOOzl.
tytul prawny: akt notarialny

2. Domo powierzchni: 75 m2 , 0 wartosci: .150 OOOzl.
tytul prawny: akt wlasnosci

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 6,21 ha
o wartosci
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:akt notarialny
Z tego tytulu

osiqgnqlem(~am)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:
dzialki budowlane

III.
1.

Posiadam

udzialy w sp61kach

przedsi~biorc6w,

handlowych z udzialem

w kt6rych uczestniczq takie osoby

gminnych

nalezy podac

liczb~

os6b prawnych
i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10 % udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnq!em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .nie dotyczy

2.

Posiadam udzialy w innych sp6!kach handlowych - naleZy podac

liczb~

i emitenta udzia!6w:

nie dotyczy

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~am)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2

lub

IV.

1.

Posiadam

akcje

przedsi~biorcow,

w

spotkach

handlowych

z

udziatem

gmmnych

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac

osob

liczb~

prawnych

lub

i emltenta akcji

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet
Z tego tytutu

2.

wi~kszy

osiqgnqtem(~am)

niz 10 % akcji w spoke: nie dotyczy

w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac

liczb~

i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

odr~bnego)

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, Ich
zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej

nast~pujqce

mienie. ktore podlegato zbyciu w drodze

przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.

1.

Prowadz~

dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac

fizyczna, dzia!alnosc

form~

prawnq i przedmiot dziatalnosci)osoba

rachunkowo-ksi~gowa.

- osobiscie

Z tego tytu!u osiqgnqlem w roku ubieg!ym przychod 58 876,89zt
i dochOd w wysokosci: 31 412,49zl.

2.

Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac

form~

prawnq I przedmiot dzialalnosci):nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami .nie dotyczy

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~!am)

w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

3

W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Z tego tytufu

osiqgnqlem(~am)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub

zaj~c,

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- Diety radnego: 2250,00zt

IX.
Skladniki mienla ruchomego
nalezy podac

mark~,

0

wartosci powyzej 10.000 zl (w przypadku pojazd6w mechanicznych

model i rok produkcji): Fiat Panda 2008r.

X.
Zobowiqzania

pieni~zne 0

wartosci powyzej 10.000 zl, w tym

zaciqgni~te

kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zWlqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Nie dotyczy

