
OSWIADCZENIE MAJi\TKOWE 

wojta, zastfpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq 

prawnq oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta1 

Michalowice, dnia14.04.2015 r. 

Uwaga: 
I. Osoba sktadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego 
i zupdnego wypdnienia kazdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 
dotyczy". 
3. Osoba sktadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w 
maj'ltkowych, dochod6w i zobowi<tZan do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego matzensk'l wsp61nosci'l 
maj'ltkow'l. 
4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za graniq. 
5. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieni~zne. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s'l infonnacje jawne, w cz~sci B zas infonnacje niejawne dotycz'lce 
adresu zamieszkania sktadaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

CZF;SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Miroslawa, Waclawa Michalczyk z d. Trzosowska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 28.09.1952 r. w Kaliszu 
Urz'l.d Gminy Michalowice - podinspektor ds. ksi~gowosci podatkowej i wymiaru podatku 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni'l.ce 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 samorz'l.dzie 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, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art . 24h tej 

ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz'lce w sklad malienskiej 

wsp61nosci maj'l.tkowej lub stanowi'l.ce m6j maj'l.tek odr~bny: 


I. Zasoby pieni~zne: 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 

........................ ..... ..................... .. ......... ..... ..460397,70 PLN ....................................................... . 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy ..... ................................................... . 


- papiery wartosciowe: nie dotyczy ....................... ............... .. ........................................................... . 

na kwoty: ......................................................................................................................................... . 


http:stanowi'l.ce
http:pelni'l.ce


II. 
1. Dom 0 powierzchni: 349m2

, 0 wartosci: 450.000 PLN 

tytul prawny: wsp61wlasnosc malZenska 


2.Dom 0 powierzchni: 70 m2
, 0 wartosci: 95.000 PLN 

tytut prawny: 113 wlasnosci 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy 
powierzchnia: .. . ... . nie dotyczy ...... ....... .. ...... ...... .... .... .. ........................ .. .............................. . 
o wartosci: ............ nie dotyczy .. .................. ............ ............ ....... ........ ........ ........................ .. 
rodzaj zabudowy : ... .. nie dotyczy ...... ...... .......... .... ............................ .. .. ...... ...... .. ......... ......... .. 
tytut prawny: ......... nie dotyczy .... .... .............. .... ................................ .. ...................... .. ........ .. 
Z tego tytulu osi&gnettem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .... .. 

....... . . ...... . .. ... . .... . . .... . ... . . . ... ... ..nie dotyczy ........................ .. ................... .. 

4. lone nieruchomosci: 

1. 	 Dziatka powierzchnia: dziatka z domem 0 kt6rym mowa w pkt. 11.1 0 pow. 906 m2 0 
wartosci 1.200.000 PLN - wsp6twtasnosc mati:enska, 

2. 	 Dziatka 0 pow. 187 m2 0 wartosci 93.500 PLN - niezabudowana - wtasnosc 
3. 	 Dziatka 0 pow. 1397 m2 z domem 0 kt6rym mowa w pkt. II .20 wartosci 698 .000 PLN 

- wsp6twtasnosc w 113 udziatu z dwoma bracmi. 

III. 
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

...................................... ..... ........ ..... .... nie dotyczy .. .......... .. .............................................................. . 


udziaty te stanowiet pakiet wit(kszy niz 10% udziat6w w sp6ke: 

.. ... .. ............................... .. .................... nie dotyczy ................................ .... .. ............. ... ......... ..... .... ... . . 

Z tego tytutu osi&gnettem( ~tam) w roku ubiegtym doch6d w 

\V)'sokosci: ..... .......... ......... .. ............... nie dotyczy ........................................................................... .. 


IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbt( i emitenta akcji: 

..... .. .... ... ..... ........................................ nie dotyczy ... .......... ..... .... .... .. .... ..... .......... .. ... ... ...... ................ . 


akcje te stanowiet pakiet wi~kszy niz 10% akcj i w sp6ke: ..... nie dotyczy ............ .. ............. . 

Z tego tytutu osi&gnettem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......... nie dotyczy ........ .. 


V. 

Nabytem(am) (nabyt m6j malZonek, z wyletczeniem mienia przynaleznego do jego majettku 

odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzetdu 

terytorialnego, ich zwietzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujetce mien ie, kt6re 

podlegato zbyciu w drodze przetargu -nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: 

.. .... .. .. ... ... ..... ..... ... ......... ............ nie dotyczy ....... .................... ........................................... . 




VI. 
1. 	Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawn<\. i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie : ........ nie dotyczy ..................................................................................................... . 

- wsp61nie z innymi osobami : ......... nie dotyczy .................... .. ................................... .. ............ . 

Z tego tytulu osi<tgn<\.lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 
......................................... ............... nie dotyczy .... .. ... ................................................................... . 
2. 	 Zarz<\.dzam dzialalnosci<\. gospodarcz<\. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalezy podac form~ prawn<\. i przedmiot dzialalnosci): .................................... .. ........ .. 

- osobiscie ...... nie dotyczy .................................................................................................. .. 


- wsp61nie z innymi osobami ........ nie dotyczy ................................................................... . 


Z tego tytulu osi<tgn<\.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................... ................... .. 

.......................... ................................. nie dotyczy ............................................................ ................ . 


VII. 
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ....... nie dotyczy ......................................... . 


- jestem czlonkiem zarz<\.du (od kiedy): .......................... nie dotyczy .......................................... .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............. nie dotyczy .......................................... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......... nie dotyczy ....................................... . 


Z tego tytulu osi<tgn<\.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... nie dotyczy .... .. ...... . 


2. Wsp61dzielniach: 
.. .......................................................... nie dotyczy ...................... ...................... .... ...................... . 

- jestem czlonkiem zarz<\.du (od kiedy): ........... nie dotyczy ........................................................ .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): ........ nie dotyczy ................................ .. ............ . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy ............ .. ............................ .. 


Z tego tytulu osi<tgn<\.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... nie dotyczy ........ 


3. W fundacjach prowadz<\.cych dziatalnosc gospodarcz<\.: .............nie dotyczy ........................ . 


- jestem czlonkiem zarz<\.du (od kiedy): ......... nie dotyczy ................................................... .. 


http:zarz<\.du
http:zarz<\.du
http:zarz<\.du


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............. nie dotyczy ........................................ .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... nie dotyczy.......... .... ................ .. 


Z tego tytulu osi~n&.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy ............ .. 


VIII. 
Inne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

I. Urz&.d Gminy Michalowice = 75837,16 PLN- umowa 0 prac~ 

2. Urz&.d Gminy Michalowice = 10862,45 PLN- umowa zlecenie 
3. Urz&.d Gminy Michalowice = 720,00 PLN- Fundusz socjalny 
4. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych m O/Warszawa = 44123,76 PLN - emerytura 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Peugeot 307, 
rok prod.2004 I rej. 11.02.2005 r. - wsp6lwlasnosc malzenska 

X. 
Zobowi&.zania pienI~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci~ni~te kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi&.zku z Jakim zdarzeniem, 
w jakiej wysokosci): .................. nie dotyczy .......................... ........ ................................... .. ........... .. 


