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'lJOjta, zastf1pcy 'Imjta, sekretaFZa gminy, skarbnika gminy, kierownlka jednostkl organ~acyj j gminy, 
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&raC-osoby wydajEtcej decyzje adminlstracyjne w imleniu w6jta1 

Nowe Mlasto, dnia 27.04.2016 r. 
(mleJscowoscl 

Uwaga: 

7. 	 Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego 
wypetnienia kazdej z rubryk. I 

8. 	 Jezeli poszczegolne rubryki nle znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
"nle dotyczy". I 

9. 	 Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolny~h 
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowi .. zan do majqtku odr'ilbnego I majqtku obj'iltego 
malZenskq wspolnosci.. majqtkowq. 

10.0swiadczenie majqtkowe dOtyczy majqtku w kraju i za granicq. 
11.0swiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni'ilzne. 
12.W cz'ilsci A oswiadczenia 	zawarte Sq informacje jawne, w cZ'ilsci B zas informacje niejawhe 

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozeryla 
nieruchomosci. 

CZGSC A 

Ja, niiej podpisany(a), Marianna Czarnecka nazwisko rod owe - Podlaska 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 24 marca 1955 r. w PuHusku 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Mlescie 

~ kierownik osrodka 

.............................................................. '{miejscEi zatrud,;ieriia: Stanowisko "ub iunkcj.ij····························································· , 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej 
przez osoby pefniqce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679. z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162. poz. 1126. z W99 
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 dn,a 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. 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 posiaCiam 
wchodzqce w sk/ad malZer'lskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy ................................................................. . 


~ srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nle dotyczy ..................................................................... .. 


- papiery wartosciowe: nle dotyczy 

na kwot~ .......................................................................... . 


II. 

1. 	Dom 0 powierzchni: 280 m2
• 0 wartosci: 300.000 zl tytul prawny: wspolwlasnosc 

2. 	Mieszkanie 0 powierzchni: ....................... m 2• 0 wartosci: ......................... .. 


http:iunkcj.ij


3. 	Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: 


rodzaj zabudowy: ......................................................................................................................................... . 


tytul prawny: ................................................................................................................................................. . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................... . 


4. 	 lnne nieruchomosci: 

powierzchnia: 800 m2 

o wartosci: 30.000 zl 

tytul prawny: wsp6lwlasnosc 

III. 

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych ~ naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 


nie dotyczy ....................................................................................................................................................... . 


udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6tce: ................................................................ . 


Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy poda6 liczb~ i emitenta akcji: 


nie dotyczy ........................................................................................................................................... . 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6tce: 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub 

od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu ~ nalezy 

podac opis mienia i datE;! nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. 	 ProwadzE;! dziatalnos6 gospodarczq2 (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

~ wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 



Z tego tytufu osictgnctfem(~am) w roku ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. 	 Zarzctdzam dziafalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dziafalnosci 
(naleiy podac formE; prawnct i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 


Z tego tytufu osictgnctfem(E;lam) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


VII. 

1. W spOfkach handlowych (nazwa, siedziba spOfki): nie dotyczy 

- jestem czfonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy 

jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

jestem cZfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytUfU oSictgnctfem(~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. 	W spOfdzielniach: 
nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy 


- jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy nie dotyczy 

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy nie dotyczy 


Z tego tytufu osictgnctfem(E;lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


3. 	W fundacjach prowadzctcych dziafalnosc gospodarczct: 

nie dotyczy 


- jestem cZfonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy 




- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(E;!tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajE;!c, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tytutu: .............................................................................................................. . 

1) zatrudnienie w GOPS Nowe Miasto - 61.255,01 zl 

2) zatrudnienie w "P ALlUM" Sp. z 0.0. N owe Miasto - 19.665,00 zl 

3) Urz~d Gminy Nowe Miasto - Gminna Komisja Rozwh}zywania Problem6w 

Alkoholowych 3.840,00 zl 

4) Urz~d Gminy Nowe Miasto - z tytulu pelnienia obowi~zk6w spolecznych 

i obywatelskich 780,00 zl 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy podac markE;!, model i rok produkcji): 

nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pieniE;!i:ne 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgniE;!te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ....... . 

1) kredyt konsumencki got6wkowy Nr umowy 59/2013 - 32.000,00 zl w Banku Sp6ldzielczym 

w Plorisku 

2) kredyt konsumencki got6wkowy "KREDYT KOMFORT" Nr umowy 88/2014 -15.000,00 zl w Banku 

Sp6ldzielczym w Plorisku ............................. . .......................................................................................... .. 


