
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zast^pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarza.dzaja^cej i cztonka organu zarzqdzaj^cego gminna^

osoba. prawna. oraz osoby wydaja^cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

Strzelce Wielkie, dnia 30.04.2013 r.
(miejscowosc)

Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienla
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"niedotyczv".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okresliS przynaleznosd poszczegdlnych skladnikdw
majabtowych, dochoddw i zobowlazaii do maja.tku odr^bnego i majqtku objetego maJzeri'ska. wspdlnoscia.
maja.tkowa..

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq,.
5. OSwiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pienlezne.
6. W cz^6ci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czQsci B zai informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkanla sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomoSci.

Ja, nizej podpisany(a), MALGORZATA IWONA NOWAK zdomu WRZESINSKA,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12 WRZESNIA 1980 r. w LUBRANCU

URZ/\ GMINY STRZELCE WIELKIE SKARBNIK GMINY,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby petnia_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 samorzajdzie 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, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze p_osiadam wchodzace w sktad
matzehskiej wspolnosci majajkowej lub stanowia^ce m6j majatek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE POSIADAM.,

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: NIE POSIADAM...

- papiery wartosciowe: NIE POSIADAM
nakwot?:..NIE POSIADAM

1. Dom o powierzchni: 66 m2, o wartosci: 200 000,00 PLN tytul prawny: ..WLASNOSC
2. Mieszkanie o powierzchni: ...NIE POSIADAM.,.. m2, o wartosci: tytul prawny:....



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ROLNE , powierzchnia: ...1,83 ha
owartosci; ...,14 000,00 PLN
rodzaj zabudowy: ZABUDOWA ZWARTA - BUDYNEK GOSPODARCZY
tytuiprawny: ...WIASNOSC
Z tego tytutu osiajgnajem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: przychod 3 000,00

PLN, dochod 700,00 PLN
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: NIEPOS1ADAM
owartosci: NIEPOSIADAM
tytulprawny: NIEPOSIADAM

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

NIEPOSIADAM

udzialy te stanowia^pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:
NIEPOSIADAM

Z tego tytulu osl̂ gnajem(^am} w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..NIE OSI/^GN^LAM

IV.
Posiadam akcje w spofkach handlowych - nalezy podac liczbe_ i emitenta akcji:

NIEPOSIADAM

akcje te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:
NIEPOSIADAM

Z tego tytufu osiaj3nalem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....NIE OSI/\GNf;lAM.

V.
Nabytem(am) (nabyi moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia^zkow lub
od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i date nabycia, od kogo: NIE NABYLAM

VI.
1. Prowadz§ dziatalnosc gospodarcza,2 (nalezy podac form^prawnaj przedmiot dziaialnosci):

NIEPROWADZ^
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami NIE PROWADZE;

2. Zarzadzam dziatalnoscia^gospodarczajub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnosci
{nalezy podac form§ prawna^ i przedmiot dziatalnosci}:
-osobiscie NIE ZARZADZAM
- wspolnie z innymi osobami NIE ZARZApZAM

Z tego tytutu osiac]natem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: NIE

VII.
1. W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): NIE JESTEM



-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): NIE JESTEM
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE JESTEM
-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM
Z tego tytulu osia^najenXeJam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: NIE OSI/yGN^LAM
2. Wspoldzielniach: NIE JESTEM

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): NIE JESTEM
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE JESTEM
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM
Z tego tytutu osiaj3najem(ejam) wroku ubieglym dochod w wysokosci: NIE OSI^GN^tAM
. 3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarczaj

NIE JESTEM
-jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy): NIE JESTEM
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE JESTEM
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM
Z tego tytulu osiajgnatem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE OSI/\GNE;LAM

VIII.
Inne dochody osiajgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje_c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: z tytulu zatrudnienia - 76 864,09 PLN, doplaty unijne 1 568,60 zt

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark§, model i rok produkcji): NIE POSIADAM
Samochod osobowy OPEL ASTRA II, rok prod.1999, wspolwtasnosc malzenska-ponizej wartosci

X.
Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciac|nie> kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

NIE POSIADAM



B

Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie: Wola Jankowska 37, 98-337 Strzelce Wielkie

Miejsce pobzenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):
1. Wola Jankowska 37, 98-337 Strzelce Wielkie
2
3. Wola Jankowska 37, 98-337 Strzelce Wielkie
4

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Strzelce Wielkie, 30.04.2013 r.
(miejscowosc, data} (podpis)

Niewlasciwe skreslic.
1 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarshva rodzinnego,
1 Nie dotyczy rad nadzorczych spbldzielni mieszkaniowych.


