
1.Dom o powierzchni: 197 m2, o warto^ci: 700000 zt

tytut prawny: wspdtwtasno^d matzedska

2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto^ci: 0 zt

tytut prawny: nie dotyczy

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,57

o warto^ci: 20000

rodzaj zabudowy: brak zabudowy

tytut prawny: wspdtwtasno^d

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko^ci: nie dptyczy

4.Inne nieruchomo^ci:

powierzchnia: dziatka 1224m

o warto^ci: 50000

tytut prawny: wspdtwtasno^ci matzertska

4.O&wiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5.Odwiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rdwniez wierzytelno^ci pieni^zne.

6.W cz^^ci A oswiadczenia zawarte sc( informacje jawne, w cz^^ci B zad informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania sktadaj^cego o^wiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomo^ci.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a), Mirosiaw Kazimierz Siwek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26.02.1974r w Midsku Mazowieckim

Miasto Mirtsk Mazowiecki inspektor Wydziatu inwestycji
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o^wiadczam, 2e posiadam wchodz^ce w sktad matzedskiej wspdlno^ci
maj^tkowej lub stanowi^ce mdj maj^tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^2ne:

—^rodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: 101476

—^rodki pieni^zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

—papiery warto^ciowe: nie dotyczy
na k

Wpiyn^io
Urz^d Gminy Mirtsk Mazowiecki

KancelariaNiejawnaOSWIADCZENIE MAJATKOWE
dni*..A%;.A^:.2.QA.^radnego gminy
Nril^L^M J^,&OJ&io*d zai.r.....  /Minsk Mazowiecki, dnia 19.12.2018 r.

0  /(miejscowosd)

Uwaga:/_^

1.Osoba sktadaj^ca odwiadczenie obowicjzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ..nie dotv-
czv".

3.Osoba sktadajejca o&wiadczenie obowi^zana jest okredlid przynalezno^d poszczegdlnych sktadnikdw maj^t-
kowych, dochoddw i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzerisk^ wspdlnodci^ ma-



1.Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-

rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczbe i emitenta udziatdw:

nie dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziatdw w spdtce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: O,zt

2.Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nale^y podad liczbe i emitenta udziatdw: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(ftam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: 0 zt

IV.

1.Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-

rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: 0 zt

2.Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podad liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: 0 zt

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie
nia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadze dziatalnodd gospodarcz^ (nalezy podad forme prawn^ i przedmiot dziatalnosci): projektowania i

nadzory budowlane

—osobiscie X

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: 123987 zt

2.Zarz^dzam dziatalno^ci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (na
lezy podad forme prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

—osobi^cie

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: 0 zt

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokosci: 0 zt

VIII.

Inne dochody osiegane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^ci zarobkowej lub zajed, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu: umowa o prace Miasto Mifisk Maz inspetkor wydziatu inwestycji 82249,05

IX.



Mirisk Mazowiecka 19.12.2018r
(miejscowo6, data)

PowyZsze o^wiadczenie sktadam ^wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nale2y
podad mark^, model i rok produkcji): Ford Focus 2008 warosd 17500 zt

Skoda Rapid 2015 warto^d 36000 zt

X.

Zobowi^zania pieni?2ne o warto^ci powyZej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): nie dotyczy


