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oŚwlnoczenlE MAJĄTKoWE
r a o n e ggom r n y

Stary Targ, dnia 19.09.2014r..

Uwaga:
1. osoba składa,ąca
oświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz pńwdą starannegoi zupełnegowypełnlo.
nia każdeiz rubryk.
2. Jeże||poszczegó|nerubryk|n|eznajdująw konkretnyrnp.zypadkuzastosowania,na|eł wplsać
"dglbbt:
czrl.
poszczegó|nychskładnikówmająt.
3. osoba składająca
oświadczen|e
obov/iąfana
iest ok.eś|ióprzyna|eżność
kowych'dochodów i zobow|ązańdo majątkuodĘbnego i majątkuobiętegomalźeńską
wspólnościąmajątkową.
4. ośw|adczenie
o staniemajątkowym
dotyczymajątkuw k.ajui za granicą.
pieniężne.
5. ośwIadczenie
o staniemająlkowymobeimuJerównIeżw|erzyteInoścI
6' w częściA oświadczeniazawańe są info.macjejawno, w częśc|B zaśinformacle nieiawne dotyczące ad.e.
su zamieszkaniaskladającegooświadczenIe
oraz miejscapolożenia
nierUchomości.

czĘśĆ
A
Ja, niżejpodpisany(a)'
DariuszAdam Mi|iński

(imionai naeisko oEz nałisko rcdow€ )

urodzony(a)
14.04.1964
w Sztumie
gospodarcza
Masna działa|ność

(miejs.€ zatrudnienia'slanowisko|ubfunlrcja)

po zapoznaniu
gminnym
(Dz.U'f 200'|r' Nr 142'
się z przepisami
ustawyz dnia8 marca1990r' o samoŻądzie
poz.1591
oŻzz2002t Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr 153,po2.1271
i Nr214,por.1806),
zgodniez ań' 24htej ustawyoświadczam'
żeposiadam
wchodzące
W składmałżeńskiej
Wspó|ności
majątkowei
|ubstanowiące
mój mal.ątek
odrębny:
t.
zasobypieniężne:
- środkipieniężne
gromadfone
w waluciepo|skiej:
20'000fł
- środkipieniężne
gromadzone
wwa|ucie
obcej:2'000
euro
- papiery
wartościowe:
niedotyczy
na kwotę:
.

1' Domo powierzchni:
13o m2,o wańości:
25o'ooozł'
tytułprawny:współwłasnoŚć
2. Miesfkanieo powieżchni:nie dotyczym,' o wańości:
niedotyczy
tytułprawny:niedotyczy
3. Gospodarstlvorolne:
rodfajgospodarstwa:
nie dotyczy,powieŻchnia:
nie dotyczy
o wartości:niedotyczy
rodzajzabudowyr
nie dotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
pŻychódi dochódw wysokości:
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubjeg|ym
4' InnenieruchomościI
powjezchnia:-950m2łziałkabudowlana'budynekgospodarczy.gom2'budynek
gospodarczy.15m2,pawi|on
handlowy50m2
20-0002ł.70'000fł'5'000zł'150'000
fł
o wańości:

l-

q^ułprawny:nie dotyczy
t.

1. Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
z udziałemgminnychosób prawnych|ub p.fedsiębjorców'w któosoby- na|eżypodać|iczbęi emitentaudziałów:
rychuczestniczątakie
nie dotycry
udziały
te stanowiąpakietwiększynjż10olo
udziałÓw
w spółce:nie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚciInie dotyczy
- na|eżypodaćliczbęi emitentaudfiałów:niedotyczy
2' Posiadamudziały
w innychspÓłkachhand|owych
z tego tytufuoŚiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokoŚci:nie dotyczy

tv.
1. Posiadamakcje w spÓłkachhand|owych
z udziałemgminnychosób prawnychlub przedsiębiorców.
w któtakieosoby- nalefy podać|iczbęi em.tenta
akcji:
rychuczestniczą
nie dotyczy
akcjete stanowiąpakiet
większyniż10%akcjiw spo]ce| niedotyczy
z tegotytułu
osiągnąem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy
podać|iczbęi emitentaakcji:nie dotyczy
2. Posiadamakcjew innychspółkachhand|owych na|eży
z tegoq^ufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
niedotyczy
(nabyłmój matżonek,
Nabyłem(am)
z wyłączeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego ma.jątku
odrębnego)od skarbu Państwa'innejpaństwowejosoby prawnej,jednosteksamoŻąduterytoria|nego'
ich związkówlub od komuna|nejosoby prawnejnastępujące
mienie,które podlegało
zbyciuw drodzepżetargu- należypodaćopis mie'
njai datęnabycia'od kogo:nie dotyczy
gospodarczą(na|eży
podaćformęprawnąi pŻedmiotdziała|noŚci):
1' Prowadzędziała|ność
tak
- osobiście
tak
-

wspó|niez innyrniosobaminie dotyczy

z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:p|zychód.838.249.1
0zł' dochód
50'580,532ł.
pełnomocnikiem
gospodarczą|ubjestem przedstawicie|em
(na2. zaŻądzań dfiałalnością
takiejdziala|noścj
podać
prawną
przedmiot
|eŹy
formę
i
działa|ności):
niedotycfy
- osobiŚcieniedotyczy
Wspólnief innymiosobaminie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚci:niedotyczy

v.
(nazwa'siedzibaspółki)|
W spółkachhand|owych
niedotyczy
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):niedotyczy
- jestemczłonkiem
radynadzorczej(od kiedy)|niedotyczy
_ jestem członkiemkomisjirewizyjne.j(od kiedy):nie dotycfy
przychódi dochódw wysokości:
w rokirubiegłym
niedotyczy
z tegot]^ułu
osiągnąłem(ęłam)

v t.
|ubinnejdziała|ności
zarobkowej|ubzajęć'z podaniemkwotufyInnedochodyosiąganez tytułu
zatrudnienia
skiwanychz kaŹdegotytulu:funkcjiradnego.3-200zł.

tx.

należy
składnikimieniaruohomegoo wańościpowyżej10 ooo fłotych(w p|zypadkupojazdówmechanicznych
10'5002|.
VW T4 1998r.wańość
podaćma*ę, modeli rok Produkcji):

x.

orazwarunki'
kredytyi pożyczki
powyżej
w tymzaciągnięte
10 ooozłotych'
o wańości
zobowiazania
oienieżne
obrotowy
jakim
jakiej
kredyt
Wysokości):
W
zdarzeniem'
rł związkuz
1wobec.kogó'
"óii"lone
gospodarczą
""-i"iii"ii"itłv
PKo sztum'
nadziała|noŚc
15'óoozł'.

czĘśÓB
oŚwiadczenie:
Adreszamieszkaniaosobyskładającej

3. nie

iż na podstawieań' 233 s 1 Kodeksukarnegoza podanienieskładamświadomy(a)'
Powvższeoświadczenie
pozbawienia
wo|ności'
prawdy|ubzatajenieprawdyglozi kara
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