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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnie- 
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegblne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ,.nie dotv- 
czv” .

3. Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleznosc poszczegdlnych sktadnikdw majqt- 
kowych, dochoddw i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku objqtego matzenskq wspdlnoSciq ma- 
jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za gran icq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnoSci pieni^zne.

6. W czqSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqdci B zaS informacje niejawne dotyczqce adre- 
■ p  su zamieszkania sktadajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomoSci.

CZ^S6 A

Ja, ni2ej podpisany(a), Alicja, ElZbieta Miernik z domu Kuncio,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.03.1961 r. w Kielcach

zatrudniona w Urz^dzie Gminy tqczna na stanowisku Skarbnika Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci go- 
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, 
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzehskiej wspblnoSci majqtkowej lub stanowiqce mbj majatek 
odrqbny:

^p a s o b y  pieni^zne:

— Srodki pieni$2ne gromadzone w walucie polskiej: 46434,83 zl

— Srodki pieniqZne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwot$:

1. Dorn o powierzchni: 76 m1 2 3, o wartosci: 190.000 PLN tytut prawny: matzehska wspblnoSd majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: 

o wartosci: 

rodzaj zabudowy: 

tytui prawny:

Z tego tytutu osiqgnqlem(^lam) w roku ubiegtym przychbd i dochod w wysokoSci:
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4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: I. 0,11 ha , II. udzial 3/48 pow. 0,5331 ha III. udzial 6/162 pow.0,5497

o wartodci: 25.000 PLN , 9.000 PLN 9. 000 PLN

tytul prawny: matZehska wspdlnodd maj^tkowa, spadek spadek

III.

Posiadam udzialy w spdlkach handlowych — nale2y podad liczb$ i emitenta udzialdw: 

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niZ 10% udzialdw w spdlce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

IV.

Posiadam akcje w spdlkach handlowych — nale2y podad liczb$ i emitenta akcji: 

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy ni2 10% akcji w spdlce: 

tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

V.

Nabylem(am) (nabyl mdj mal2onek, z wyl^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar- 
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi$zkdw lub od ko- 
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalely podad opis 
mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadze dzialalnodd gospodarcz^2 (naleiy podad forme prawnq i przedmiot azialainodci): nie dotyczy

— osobidcie

— wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn^lem^am) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokodci:

2. Zarz^dzam dzialalnodci^ gospodarczg lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnodci 

(naleiy podad forme prawny i przedmiot dzialalnodci): nie dotyczy

£  — osobidcie

— wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

VII.

1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki): nie dotyczy

— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci

2. W spdtdzielniach: 

nie dotyczy

— jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci
<



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnodd gospodarcz^: 

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^lem^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnodci zarobkowej lub zaj^d, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaZdego tytutu: dochdd ze stosunku pracy - 98 839,47 zl ( poz.64 PIT -37)

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartodci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nale2y 
podad mark^, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.

^obowi^zania pieni^zne o wartodci powy^ej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i poZyczki oraz warunki, 
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci): nie dotyczy



Powyisze oSwiadczenie sktadam §wiadomy(a), it  na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie- 
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno§ci.

tqczna, dnia 26.04.2019 r.
(miejscowo^d, data)

1 NiewiaSciwe skreSlic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar- 

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

4 *  ■d *
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