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REFERAT BIURO RADY
MIEJSKIEJ
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Urupdu Miejskiego

wprynqro;:"jf:ffi:' 

W
Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypetnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisa6 ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleino6c poszczegolnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku
obj gtego mat2ef skq wsp6l no6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granic4.
5. O6wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.
6. W czg6ci A o5wiadczenia zawa*e sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skNadajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja nizej podpisany(a), PAWEL PIOTR MICHNO
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .21 stycznia 1974 r. ............. w .........Kolbuszowej

Szkola Podstawowa nr 2 w Kolbuszo\/ei - nauczyciel,
Szkola Podstawowa im. Szarych Szeregow w Kolbuszowej Gornej - nauczyciel

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2OO1
r. Nr 142, poz. 1591 otazz2002r. Nr23, po2.220,nr62,po2.558, Nr 113,po2.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w
sklad matZeiskiejwspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqzne:
- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej:...... ..nie dotyczy

Srodki pieniQZne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy .

papiery waftoSciowe:

.....nie dotyczy

. na kwotg:



il.
1. Dom o powierzchni: ..150.. m2, o wartoSci:.... .. ...300 000 zl..

tytul prawny: ......... ".........odrqbna wtasnoSc zony..........

2. Mieszkanie o powierzchni: ...48,20.. m2, owartoSci: 150 000 z+................

tytul prawny: ................. udzial 3/1 6 catosci.. .............

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ................nie dotyczy powierzchnia:..... ...

o wartoSci.

rodzal zabudowy:

tytul prawny: .................

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: .................

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchni a: .,.........1489 m2.. .....

o wartoSci: .................50 000 zt

tytul prawny: ............od rqbna wtasnoSc Zony..........

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podad liczbq i emitenta udzial6w:

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

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10 o/o udziallw w spolce.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .................

Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleZy podae liczbq iemitenta udzial6w: .......

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

ilt.
1.

2.



Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

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

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nil 10 o/o akei w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta akcji: ..........,......

. . ..nie dotyczy....

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .................

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, zwylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostki samozqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia idatq nabycia, od kogo:

...... "...nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dzialalnoS0 gospodarczq (naleZy poda6 formg prawnq i pzedmiot dzialalno6ci):

.. .nie dotyczy

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami



Z tego tytulu osiqgnqNem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: ..........................
Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy poda6 forrnq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):................

.. . ..nie dotyczy

- osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: .................

v[.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .................

vlil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innejdzialalnoScizarobkowej lub zajq6, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Przychod 62 933,49 zl., Doch6d 61 182,24 zl. - zatrudnienie w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej
Przychod 23942,94 zl., Dochod 22191,69 z+. - zatrudnienie w Szkole
Podstawowej w Kolbuszowej G6rnej.

10 354,5 zt - Dieta z tytulu pelnienia funkcji radego Rady Miejskiej



tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zl (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podac markg, model i rok produkcji): .......Ford S-Max, 2006 r

x.

Zobowiqzania pieniqZne o wartoSci powyzej 10.000 zl, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt hipoteczny na budowg domu jednorodzinnego w kwocie 200 000 zt w Banku
Ochrony Srodowiska



czEsc B

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

...Kolbuszowa, 27 . 04. 2020 r.
( mi6jscowosc, data) (podpis)

{r;rt^,*


