
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Krośnice, drria 19.04.2OL7 r.
(miej scowość )

Uwaga:
1. osoba sktradająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z prawdą,

starannego i zupełnego w}T)ełnienia każdej z rubryk.
2. JeżeLi poszczeqólne rubryki nie znajdują w konkretnlnn przlpadku

zasŁosowania, należy wpisać '|nie dotyczy'|.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreŚliĆ przlmal-eŻnoŚÓ

poszc,zegćinych sktradników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
o&ębnego i majątku objętego małżeńską wspóJ-nością majątkową.

4. oślłiadczenie o stanie najątkowlrm dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie najątkowyrr obejnuje równieżwierzytelnoŚci pienięŻne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaŚ

infornacje niejawne dotyczące adresu zamieszŁania składającego oŚwiadczenie
oraz miej sca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, hiże1 podpisany(a),Mirosława Agnieszka Granica, Napiórkowska

urodzony ( a ) 22.L2.1956 r.

(imiona i nazwisko
oraz nazwisko rodowe)

w Małdytach.

rolnik, Radna Gminy Stupsk,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (Dz. U. 20\6 roku, poz. 4Ą6\, zgodnie z arL. 24ln tej ustawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątekodrębny:

I.
Zasoby pieni_ęzne:
- środki pienięzne zqromadzone w wafucie polskiej: nie dotyczy
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwoLe: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: I25 0O0 zł.

tytuł prawny: współwłasność małzeńska
Dom o powierzchni: 320 m2 w stanie surow],/Tn, o wartości 350 000 zł
tytuł prawny: współwłasność małzeńska.

2. |Ąieszkanie o powierzchni: 43 m2, o wartości: 339 000 zł,
tytuł prawny: współwłaścicielka,
Mieszkanie o powierzchni 50 m', o wartości 378 OO0 zł,

3. Gospodarstwo rolne:
radza) gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 4,65 ha
o wartości: 40 OO0 zł
rodza1 zabudowy garaże, wiaty, budynki gospodarcze - o wartości
50 O00 zł.
tytuł prawny: współwłasność małzeńska
Z Łeqo t,ytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: przychód - 5 300 zŁ, dochód - 2 300 zŁ-
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Ą. Tnne nj_eruchomości:
działka budowlana o powierzchni 12O0 m2
o wartości: 220 tys. zł
t,ytuł prawny: współwłasność małżeńska

IIT.
1. Posiadam udziały w spó}kach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udzialów w
spółce: nje dotyczy
Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłlrm dochód w
wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalezy
podać 1iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: nie dot,yczy

Tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz 10ż akcji w spółce:
nie dotyczy
Z Lego tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handJ_owych - nalezy podać
liczbę i emitenta akclr : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyŁączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, icin związków 1ub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podleqało zbyciu w drodze przetarqu -
nafezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nle dotyczy

vI .

1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną
i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z Łeqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqłym przychód
i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na}ezy
podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubieqłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

vTI.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): nie dotyczy



- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzot:cze) (od kiedy): nie dolyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z Lega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytu}u zatrudnienia lub inne;
działalności zarobkowej lub zalęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: dieta Radnej - 3 607,50 zł, wynagrodzenie
z tytułu pracy w Komisji GKRPA - L 300 zł.

Tx.
Składniki mienia ruchomego o wart,ości powyźe; 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać markę/ mode1 i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 zŁoŁych, w tyn
zaciąqnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jaklch zostały
udziefone (wobec kogo, w związku z 1akim zdarzeniem, w ;akiej
wysokości): BGŻ Ciechanów kredyt w wysokości 25 600 zł na
zakup mieszkania.

czĘŚc B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karneqo za podanie nieprawdy 1ub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wofności 1,1.,|l -_ t' ,l/l I

Krośnice, Ig.oĄ.2a1,7 r. l.''/ł/ąF,,l ał-łłł .-.{łą,łk C*ł
(miej scowość, data) (podpis ) ! ./ l
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