
wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego 

gminn~ osob~ prawn~ oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu 
wojta III 

Nowe Miasto, 28 kwietnia 2016 
(miejscowosc) (dnia) 

UWAGA: 
I. 	 Osoba skladaj/!ca oswiadczenie obowil!Zana jest do zgodnego z prawd/!, starannego i zupemego wypemienia 

kazdej z rubryk. 
2. 	 lezeli poszczegolne rubryki nie znajduj/! w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj/!ca oswiadczenie obowi~na jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 

maWkowych, dochodow i zobowi~il do maj/!tku odrybnego i maj/!tku objytego malzeilsk/! wspolnosci/! 
maj/!tkow/!. 

4. 	 Oswiadczenie maj/!tkowe dotyczy maj/!tku w kraju i za granic/!. 
5. 	 Oswiadczenie maj/!tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniyZne. 
6. 	 W czysci A oswiadczenia zawarte s/! informacje jawne, w cZysci B zas informacje niejawne dotycz/!ce adresu 

zamieszkania skladaj/!cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZI;SCA 

Ja, nizej podpisany(a)MARIOLA ANETA BUGALSKA zd. CZEKALSKA 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 11 LISTOPADA 1959 ROKU w MISZEWO B 
URZi\D GMINY W NOWYM MIESCIE,POW. PLONSKI 
KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I OSWIATY 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pemi'lce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1l3, 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. 0 samorz'ldzie 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, :i.e posiadam wchodZllce w sklad mal:i.enskiej wspolnosci 

maj'ltkowej lub stanowillce moj maj'ltek odr~bny: 

I. Zasoby pieni~zne: 
srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: 5 000,00 zl 

-	 srodki pieniyZne zgromadzone w walucie obcej: NIE POSIADAM 

-	 papiery wartosciowe: NIE POSIADAM 

nakwoty: 0 
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II. 
1. 	 Dom 0 powierzchni: NIE POSIADAM m2, 0 wartosci: 0, tytul prawny: 
2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: NIE POSIADAM m2, 0 wartosci: 0 tytul prawny: 
3. 	 Gospodarstwo roIne: rodzaj gospodarstwa: TOW AROWE , powierzchnia: 3,4156 ha 

o wartosci: 65 000,00 zl rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (po adaptacji budynku 
gospodarczego) 
tytul prawny: WLASNOSC 
Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE 
OSIt\GNELAM PRZYCHODU I DOCHODU 

4. 	 Inne nieruchomosci: powierzchnia: DZIALKA OGRODZONA 0,10 ha z rozpocz~t~ 
budow~ budynku mieszkalnego (fundamenty) 
o wartosci: 55 000,00 ZL 

tytul prawny: WLASNOSC 


III. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handIowych - nalezy podac liczby i emitenta udzial6w: 
NIE POSIADAM 
udzialy te stanowi~ pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi~gn~lam dochodu 

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podae liczby i emitenta akcji: 
NIE POSIADAM 

akcje te stanowi~ pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi~gn~lam dochodu 
V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku 
odrybnego) od Skarbu Paflstwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du 
terytorialnego, ich zwi¥k6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypuj~ce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: 
NIENABYLAM 
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"" ....................................................................................... , ............................. . 


VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz'![2] (nalei:)' podac formy prawn/:l i przedmiot dzialalnosci): 

NIE PROWADZF; 

- osobiscie NIE PROWADZF; 


wsp61nie z innymi osobami NIE PROWADZF; 
Z tego tytulu osi,!gn,!lem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 

Nie oshlgn~lam przychod6w i dochod6w 
2. Zarz'!dzam dzialalnosci,! gospodarcz,! lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 

dzialalnosci (nalei:)' podac formy prawn/:l i przedmiot dzialalnoSci): 

- osobiscie nie zarz21dzam dzialalnosci21 gospodarcz21 i nie jestem przedstawicielem lub 
peinomocnikiem takiej dzialalnosci 

- wsp61nie z innymi osobami nie zarz21dzam dzialalnosci21 gospodarcz21 i nie jestem 
przedstawicielem lub pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 

Z tego tytulu osi,!gn,!lem( ~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi21gn~lam dochod6w 

VII. 
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ..................................................... .. 


- jestem czlonkiem zarz'!du (od kiedy): nie jestem 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem. 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie jestem 

Z tego tytulu osi,!gn,!lem( ~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi21gn~la dochod6w 

2. W sp61dzielniach: .......................................................................................... .. 


- jestem czlonkiem zarz'!du (od kiedy): nie jestem 

................... "..............................................................................................., 
jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): nie jestem, 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem 

Z tego tytulu osi,!gn,!lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi21gn~lam dochodu 

3. W fundacjach prowadz,!cych dzialalnosc gospodarcz,!: ............................................... . 
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- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie jestem 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem 

Z tego tytulu osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osiqgn~lam docbodu 

VIII. Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 
docb6d ze stosunku pracy - 81 684,40; 

inne ir6dla - z tytulu udzialu w pracacb GKRP A-I 408,00 zl; 


IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych naleiy podac marky, model i rok produkcji): 

CITROEN C2 1,4 
rok produkcji 2005 - zakupiony za kwot~ 9 800,00 zl 

X. Zobowi~ania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~gni~te kredyty i 
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w 

jakiej wysokosci): 

Kredyt mieszkaniowy wlasny kqt bipoteczny na budow~ budynku mieszkalnego w PKO BP 
udzielony na 227 miesi~cy. Umowa kredytu z dnia 28 grudnia 2015 roku. Kwota udzielonego 
kredytu 207 000,00 zl. 
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