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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
w6fta, za8t$pcy-w6jU, sekrotarza gminy, skarbnika gminy, klarawnika.jednostki organiaacyjnoj

-groinyT-osoby-zarz^daaĵ CQj-i cztonka organu zarz^dzaj^cago gminnq osob^ prawnq oraz o&oby
wydaj^csj ds&yzjg admimstracyjna w imianiu-w6jta i

Strzelce Wielkie , dnia 23.04.2014 r.

Uwaga :
1. Osoba skladaj^ca oSwiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z
prawda , 3 tarannego i zupeinego wypelnienia kazde j z rubryk .

2. JeZeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym
przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy" .
3 . Osoba sklada jdca oSwiadczenie obowiazana jest okre&lic
przynaleZnoSC poszczegblnych skladnikow ma j^tkowych,
dochodow i zobowi^zah do maj^tku odr^bnago i majqtku

obj^tego malzehsk^ wspolnoSci^ maj^tkow^.
4. O&wiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5 . OSwiadczenie ma j^tkowe obe jmu je rownieZ wierzytelnoSci

pi emezne .
6. W cz§&ci A oSwiadczania zawarte sS( informacje jawne, w
cz^Sci B zaS informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania skladajgcego oSwiadczenie oraz miejsca

poloZenia nieruchomoSci .

A
Ja, nizej podpisany ( a ) , Malgorzata Nowak z d. Wrzesinska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyfa) 12 wrz«snia 1980 r. w Lubrancu

URZAP GMINY STRZELCE WIELKIE, SKARBNIK OdlNY ,
(mieisce zatrudnienia , stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia.ce f unkc je 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 samorza.dzie
gminnyrn (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 oswiadczarn, ze j _ w skiad ma Izenskiej^
wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce mo j ma j a.tek odrebny :

I.
Zasoby pieni^zne:
- £rodki pieniezne zgromacizone w walucie polskie j : NIE POSIADAM

- 3rodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej : NIE POSIADAM

- papiery wartosciowe: NIE POSIADAM .........................

.................. na kwote : ................................
II.
1. Dom o powierzchni: 66 102, o wartosci: 200 000,00 zl
tytul prawny: WLASNOSC
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE POSIADAM m^, o wartosci:
tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: 1,83 ha
o wartosci: 14 000,00 zl
rodzaj zabudowy: ZABUDOWA ZWARTA - BUDYNEK GOSPODARCZY



tytul prawny: WlASNOSd:
Z tego tytulu osia.gnalem(elam) w roku ubieglym przychod i
dochod w wysokosci: PRZYCH6D - 1 500,00 ZL, DOCH6D 450,00 ZL
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: NIE POSIADAM
o wartosci: NIE POSIADAM

tytul prawny: NIE POSIADAM

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i
emitenta udzialow:
NIE POSIADAM..

udzialy te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym do chad w
wysokosci: NIE OSIAGNE.LAM

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i
emitenta akcj i:
NIE POSIADAM..

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osia.gnalem (elarn) w roku ubieglym dochod w
wysokosci : NIE OSIAGNE.LAM
V.
Nabylem(am) (nabyl rnoj malzonek, z wyla.czeniem mienia
przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnsj, jednostek samorza.du
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnej
nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:
NIE POSIADAM..

VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme
prawna. i przedmiot dzialalnosci) : NIE PROWADZE;

- osobiscie . NIE PROWADZE;

- wspolnie z innymi osobami NIE PROWADZE;.

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod
i dochod w wysokosci : NIE OSIA/3NE.LAM
2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem
przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): NIE

- osobiscie NIE ZARZADZAM

- wspolnie z innymi osobami NIE ZARZADZAM.

Z tego tytulu osiagna_lem (elam) w roku ubieglym dochod
w wysokosci : NIE OSIAGNE.&AM

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE JESTEM



jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): NIE JESTEM....

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE JESTEM

jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: NIE JESTEM

Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci : NIE OSIA.GNE.LAM
2. W spoldzielniach:
NIE JESTEM

jestem czlonkiem zarzstdu (od kiedy): NIE JESTEM

jestem czlonkiem rady nadzorczeja (od kiedy): NIE JESTEM

• jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

2 tego tytulu osia.gna.iern (elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: NIE OSIAGNE.ZAM

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcz§:
NIE JESTEM

• jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy) : NIE JESTEM

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE JESTEM

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: NIE OSIAGNE.ZAM

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych
•i kazdego tytulu: Z TYTUfcU ZATRUDNIENIA - 86 434,18 ZL,
DOPLATY UNIJNE - 1568,60 zl

IX.
Skladniki mienia ruchornego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
rok produkcj i) : NIE POSIADAM

X.
Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym
zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z j akim zdarzeniem, w j akie j
wysokosci): NIE POSIADAM



CZESC B
Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie: WOLA JANKOWSKA 37,
98-337 STRZELCE WIELKIE

Miej see polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie 11
czesci A (adres):
1. WOLA JANKOWSKA 37, 9B-337 STRZELCE WIELKIE
2
3. WOLA JANKOWSKA 37, 96-337 STRZELCE WIELKIE
4
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy fa) , iz na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego 2a podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Strzelce Wielkie, 23.04.2014 r.
(miejscowosc, data] *^(podpis)

1 Niewlasciwe skteslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcj i roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


