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w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierow .....""""'u"'ednostk' 

organizacyjnej gminy, osoby zarzctdzajctCej i cztonka organu zarzctdzajctCego gminJct 

OSObct prawnct oraz~soby wydajctcej decyzie administracyjne w imieniu w6jta [1~ 

...... Nowe Miasto........ . 25.04.2017r ......... . 

(miejscowosc) (dnia) 

UWAGA: 

1. 	 Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia 
kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczY'. 
3. 	 Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skladnik6w 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego matienskq wsp61nosciq 
majqtkowq. 

4. 	 Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. 	 Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

Ja, niiej podpisany(a), ... Elibieta Szymanska .................................................. . 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) ...... 23.03.1962r ...................... w ... Oziatdowie ............................... . 


Urzqd Gminy w Nowym MieScie, Kierownik Ref.lnfrastruktury Technicznej i Inwestycji. ........ 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siti z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci i 

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. 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. 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, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej wspolnosci 

majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrtibny: 

I. Zasoby pieni~zne: 
srodki pienitiine zgromadzone w walucie polskiej: ...60 tys.ztotych wspotwtasnosc z mtiiem i dziecmi. 

-	 srodki pienitiine zgromadzone w walucie obcej: ............ nie dotyczy ......................................... . 




L • 


-	 papiery wartosciowe: ......nie dotyczy ............................................................................. . 


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


II. 
1. 	 Dom 0 powierzchni: ...... 150 ............ m2, 0 wartosci: 300 tys.zL... tytut prawny: wsp6twtasnosc -akt 

notarialny.... 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: ......-....... m2, 0 wartosci: ...-............... tytut prawny: ...-....... .. 


3. 	 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ......... -............... , powierzchnia: ................ . 


o wartosci: .................. -..................... rodzaj zabudowy: ............ -....................... .. 


tytut prawny: .................. -............................................................................. . 


Z tego tytutu osiC}gnC}tem(~tam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ...-........ .. 


4. 	 Inne nieruchomosci: powierzchnia: ......... nie dotyczy ............................................................ . 


o wartosci: ..................... nie dotyczy .......................................................................... . 


tytut prawny: ............... nie dotyczy .............................................................. . 


III. 
Posiadam udziafy w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: ............. . 


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


...... ...... ...... ...... ......... ..................... ............ ............... ...... ............ .................. udziafy te sta nowiC} pakiet wi~kszy nii 


10% udziat6w w sp6ke: ...... nie dotyczy ............................. .. 


Z tego tytutu osiC}gnC}tem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ......nie dotyczy ..................... . 


IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: ......nie posiadam ... 

akcje te stanowiC} pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: ............... -............................... .. 


Z tego tytutu osiC}gnC}tem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ......nie dotyczy .................... .. 


V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytC}czeniem mienia przynaleinego do jego majC}tku odr~bnego) od 

Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzC}du terytorialnego, ich zwiC}zk6w lub 

od komunalnej osoby prawnej nast~pujC}ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy 

podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ........ . 

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



VI. 
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarCZq[2] (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): ....... .. 


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


osobiScie ........... nie dotyczy ......................................................................................... . 


- wsp61nie z innymi osobami ............ nie dotyczy ................................................................. . 


Z tego tytutu osiqgnCltem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy ........... . 


2. ZarzCldzam dziatalnosciq gospodarczCllub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 


(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 


- osobiscie ...... nie dotyczy ................................................................. . 


- wsp61nie z innymi osobami ...... nie dotyczy ................................ . 


Z tego tytutu osiClgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...... nie dotyczy .............. . 


VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ...... nie dotyczy ................. .. 


- jestem cztonkiem zarzCldu (od kiedy): ...... nie dotyczy ........................................ . 


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


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


Z tego tytutu osiClgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...... nie dotyczy .................... .. 


2. W sp6tdzielniach: ......... nie dotyczy ............................................... . 


jestem cztonkiem zarzCldu (od kiedy): ...... nie dotyczy ................................................... . 


......................... ......................... 4 ............................... _ ••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••• / 


- jestem cztonkiem rady nadzorczejl31(od kiedy): ............ nie dotyczy ........................ , 


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


Z tego tytutu osiClgnCltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... -.................... . 




,. . 
! 
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3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: ...... nie dotyczy ................................ . 

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...nie dotyczy .................................. . 

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

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

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

VIII. Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: ...umowa 0 prac~-82254,24ztotych ... 

IX. Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechaniczriych 

naleiy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy ......... 

X. Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oral 

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

...kredyt hipoteczny w ChF na dom mieszkalnyw wysok.180tys.ztotych . 


