Dz.U.03.34.282

OSWIADCZENIE MAJI>,TKOWE
radnego gminy
Torun, dnia 28 kwietnia 2015 r.
{miejscowoSC)
Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oSwiadczenie obowittza;na jest do zgodnego z prawdct starannego i zupelnego wypetnienia katdej z
rubryk.
2. Je:teli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisaC .. nie dotyczy".
3. Osoba sktadajctca oSwiadczenie obowittzana jest okreSiiC przynale:ZnoSC poszczeg61nych skfadnik6w majcttkowych,
dochod6w i zobowictzar'i do majtttku od!lbnego i majcttku objQtego malter\skct. wsp61noScict majtttkowct.
4. OSwiadczenie o stanie majtttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct,.
5. OSwiadczenie o stanie majcttkowym obejmuje r6wnie:Z wierzytelnoSci pieniQ:l:ne.
6. W CZQSci A oSwiadczenia zawarte set informacje jawne, w czQSci B zaS informacje niejawne dotyczctce adresu

zamieszkc:nia skffidajctcego oSwiadczenie oraz miejsca polo:Zenia nieruchomoSci.
cz~sc A

Ja, ni~ej podpisany(a), Arkadiusz Myrcha
{imiona i nazwlsko oraz nazwisko rodowe)

uradzany(a) 1 lutego 1984 roku

w Toruniu
Radny Miasta Torunia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samarza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 araz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz.1271 i Nr 214, paz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sk!ad ma!Zeriskiej wsp61nasci maja.tkowej lub
stanowiace m6j majatek odrebny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- sradki pieni~zne gromadzane w walucie polskiej: nie dotyczy
- srodki pieni~zne gromadzane w walucie obcej: . nie dotyczy
- papiery wartasciawe: nie dotyczy
na kwot~: ---·II.
1. Dom o powierzchni: .......... nie dotyczy... ..
............ rn'. o wartosci:
-------·-·---··--------------·-----tytu! prawny:
2. Mieszkanie a powierzchni ..... nie dotyczy.
.. .... ;.;;;: ~ ;;;~rtos~i:·: :~~::~:~:~:~~ .: :
::: :.·:: ::: : :: :: ·
tytul prawny: ........... --··---·-----------..
..... ... ... ... . . .... ......... ...... ... ........
.. ......... ... .... ........ ....... ................. .
3. Gosoodarstwo rolne:
rodz.aj gospodarst\va: .... nie dotyczy................... ...... , powierzchnia: .. ---~------------ .................... .
o wartasci: ....... ----------------------...............................
.......................................................................... .
rodzaj zabudowy: ... --------------·---..........................................................................................................................
tytu! prawny: ........ -----------------............................................................................................................................
Z tego tytu!u osi'lf)na.!em(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ....... -----------.......................... .
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: ....... nie dotyczy ..............................................................................................................................
o wartosc1 ............ -·---------------............................................................................................................................
............................................................... .
tytu! prawny:
.---·---------------............................ ... .......... ........

Ill.
1. Posiadam udzialy w sp6!kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestnieza. takie asaby '-- nalezy podac liczb~ i emitenta udzia!6w:
.. ............................................................... .
................... nie datyczy ... ;............ ................ ..............
................................. .
udzialy te stanowia. pakiet wi~kszy niz 10% udzia!6w w sp6!ce: . --------------------Z tegc tytu!u osi'lf)na.!em(~!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... ----------------·-......................................... .
2. Posiadam udzialy w innych sp6!kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzia!6w: ... nie dotyczy ......... .
Z !ego tytu!u osi'lf)na.!em(~lam) w roku ub1eglym doch6d w wysokasci: ......... ------------------·-- ............................. .

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzia!em gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6rych
uczestnicza. takie osoby- nalezy podacliczb~ i emitenta akcji:
.................... nie dotyczy ... ..................................................................................................................................
akcje te stanowia. pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6lce: ......... --------------.......................................................... .
Z tego tytulu osia.gna.lem(<olam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... -------------............................................ .
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych- nalezy poda61iczb~ i emitenta akcji: ... nie dotyczy ... .............. .
Z tego tytulu osia.gna.lem(<olam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... -------------------------............................... .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal:tonek, z wyla.czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa, innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwia.zk6w lub od komunalnej
osoby prawnej nast~puja.ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~
nabycia, od kogo: ................. nie dotyczy... ...........................................................................................................
VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcza. (nale;Zy podac form~ prawna. i przedmiot dzialalnosci): ................................. .
osobiScie Kancelaria radcy prawnego Arkadiusz Myrcha, przedmiot dziatalno~ci- doradztwo prawne
wsp61nie z innymi osobami Wsp61nik w CAUSA Myrcha i Cieciura Sp6tka partnerska radc6w prawnych, przedmiot
dziatalnoSci - doradztwo prawne
Z tego tytulu osia.gna.lem(<olam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: Przych6d 69.180,66 zl i doch6d
42.227,33 zl
2. Zarza.dzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac form'? prawna. i przedmiot dzialalnosci): .... nie dotyczy ................................................................................
-

OSObiSCte ................ - - - - - - - - - - - - - - - - -..........................................................................................................................

wsp61nie z innymi osobami ...........--------------------------..............................................................................................
Z tego tytulu osia.gna.lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... --------------.................................... ..

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): ..... nie dotyczy..... ... ...... .......................................................... .
- jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): ......... ----------................................................................................................ .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... ------------.....................................................................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... -----------..................................................................................... .
Z tego tytulu osia.gnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .. ----------...................................... .

VIII.
lnne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie ze stosunku pracy - nie dotyczy, dieta radnego 18.587,97zl.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
mark~, model i rok produkcji): samoch6d marki Skoda Octavia 1.9 tdi kombi, rocznlk 2002 r.

X.
Zobowia.zania pieni~zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacia.gni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko8ci): nie dotyczy

CZE;SC B

f§

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art.
1 Ko
\_
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

rv~. ~s.:90.~. .r¥.?.((~~..
(miejscowosc, data)

ksu karnego za podanie nie-prawdy
()
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