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Dz. U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJA_TKOWE
radnego gminy
Torun, dnia 18 wrzesnia 2014 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba sktadaj~tca oswiadczenie obowi~tzana jest do zgodnego z prawdct. starannego i zupetnego wypetnienia ka:idej z
rubryk.
2. Je:ieli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~t w konkretnym przypadku zastosowania, nale:iy wpisa(: ,nie dotyczv".
3. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynale:inosc poszczeg61nych skfadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzan do maj~ttku odrQbnego i majcttku objQtego mat:ienskct wsp61noscict majcttkowct.
4. Oswiadczenie o stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wnie:i wierzytelnosci pieniQ:ine.
6. W CZQSci A oswiadczenia zawarte set informacje jawne, w czQsci B zas informacje niejawne dotyczctce adresu
zamieszkania sktadajctcego oswiadczenie oraz miejsca poto:ienia nieruchomosci.
CZ~SCA

Ja, ni:iej podpisany(a), Arkadiusz Myrcha
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uradzany(a) 1 lutego 1984 roku

w Toruniu

Kancelaria radcy prawnego (dzialalnosci gospodarcza) oraz Wsp61nik w CAUSA Myrcha i Cieciura Sp61ka partnerska radc6w prawnych

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

pa zapaznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzctdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz.
1591 araz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz.1271 i Nr 214, paz. 1806),
zgadnie z art. 24h tej ustawy aswiadczam, ze pasiadam wchadzctce w sktad mati:enskiej wsp61nasci majcttkawej tub
stanawiace m6j maj§tek adrebny:

I.
Zasaby pieni~zne:
- sradki pieni~zne gramadzane w walucie palskiej: nie dotyczy
- sradki pieni~zne gramadzane w walucie abcej: . nie dotyczy
- papiery wartasciawe: nie dotyczy
na kwat~: ----II.
1. Dam a pawierzchni: ........... nie dotyczy ...................... m2 , a wartasci: ..... ------------.............................................. .
tytut prawny: .......... ------------------------....................................................................................................................
2. Mieszkanie a pawierzchni: ..... nie dotyczy .................... m2 , a wartasci: ..... -------------............................................ .
tytut prawny: ............. ------------------.........................................................................................................................
3. Gaspadarstwa rolne:
radzaj gaspadarstwa: ..... nie dotyczy ............................. , powierzchnia: .... ----------------......................................... ..
a wartasci: ....... -----------------------............................................................................................................................
radzaj zabudawy: ... ------------------...........................................................................................................................
tytut prawny: ........ ------------------.............................................................................................................................
Z tega tytutu asiCl,9n<tfem(~tam) w raku ubiegtym przych6d i dach6d w wysakasci: ....... -------------......................... ..
4. !nne nieruchamasci:
pawierzchnia: ....... nie dotyczy ...............................................................................................................................
a wartasci: ........... -------------------...............................................................................................................................
tytut prawny: ........ -------------------..............................................................................................................................
Ill.
1. Pasiadam udziaty w sp6tkach handlawych z udziatem gminnych as6b prawnych lub przedsi~biarc6w, w kt6rych
uczestniczct takie asaby - nalezy padac liczb~ i emitenta udziat6w:
................... nie dotyczy •••..•.................................................................................................................................
udziaty te stanawict pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tce: ..... -----------------------.............................................. .
Z tega tytutu asiCl,9ncttem(~tam) w raku ubiegtym dach6d w wysakasci: .... ------------------......................................... .
2. Pasiadam udziaty w innych sp6tkach handlawych- nalezy padacliczb~ i emitenta udziat6w: ... nie dotyczy ........ ..
Z tega tytutu asiCl,9ncttem(~tam) w raku ubiegtym dach6d w wysakasci: ......... ----------------------............................... .

IV.
1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udzia/em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:
.................... nie dotyczy ... ...................................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce: ......... ----------------........................................................... .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: ......-------------............................................ .
2. Posiadam akcje w innych sp6/kach handlowych- nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: ... nie dotyczy ... .............. .
Z tego tytu/u osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: ...... -------------------------............................... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j ma/zonek, z wy/qczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub ad komunalnej
osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlega/o zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: ................. nie dotyczy ............ ...................................................................................................
VI.
1. Prowadz~ dzia/alnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .................................. .
-

osobiscie Kancelaria radcy prawnego Arkadiusz Myrcha, przedmiot dziatalnosci - doradztwo prawne
wsp61nie z innymi osobami Wsp61nik w CAUSA Myrcha i Cieciura Sp6tka partnerska radc6w prawnych, przedmiot
dziatalnosci - doradztwo prawne

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokosci: (okres styczet'i- sierpiet'i 2014
roku): Przych6d t~cznie: 39.362,78 zt i doch6d t~cznie: 23.862,84 zt
2. Zarzqdzam dzia/alnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form~.p:awnq i przedmiot dzialalnosci): .... nie dotyczy ............................................................................... .
-

OSObiSCie ................----------------------------..........................................................................................................................
wsp61nie z innymi osobami ........... --------------------------------............................................................................................. .

Z tego tytu/u osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: .... ----------------...................................... .

VII.
W sp6/kach handlowych (nazwa, siedziba sp6/ki): ..... nie dotyczy ............................................................................ .
- jestem cz/onkiem zarzqdu (ad kiedy): ......... ----------.................................................................................................
- jestem cz/onkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... ------------.......................................................................................
- jestem cz/onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... ------------......................................................................................
Z tego tytulu osiqgnq/em(~am) w roku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokosci: .. ----------...................................... .

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia/alnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie ze stosunku pracy- nie dotyczy, dieta radnego 14.308,29 zl (do
wrzesnia /qcznie).
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z/otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~. model i rok produkcji): samoch6d marki Skoda Octavia 1.9 tdi kombi, rocznik 2002 r. (wartosc ok.
16.000,00 z/)

X.
Zobowiqzania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 z/otych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zosta/y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie sk/adam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

~~
)g_o~~llo .
.... ....... (........ ·················· ................... .
(miejscowos6, data)

