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: 

Nowe Miasto, dnia 27.04.2017 r. I 
(mleJscowosc) 

I 
Uwaga: 	 I 

I 
13.0soba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd(!, starannego i zupefneg9 

wypefnienia kazdej z rubryk. . 
14.Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wPisac! 

"nie dotyczy". I 
15.0soba skladaj(!ca oswiadczenie obowi(!zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych 

sktadnik6w maj(!tkowych, dochod6w i zobowi(!zan do maj(!tku odr~bnego i maj'ltku obj~tego 
maaensk(! wsp6lnosci(! maj'ltkowCl. 

16.0swiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj(!tku w kraju i za granic(!. 
17.0swiadczenie maj'ltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
18.W cz~sci A oswiadczenia zawarte sCI informacje jawne, w cz~sci B zas informacje meJawne 

dotycz'lce adresu zamieszkania skladaj(!cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

CZ~SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Marianna Czarnecka nazwisko rodowe Podlaska 
(imiona i nazwisko oraZ nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 24 marca 1955 r. w Puftusku 

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Nowym Miescie 

- kierownik osrodka 

......... """""""" ..................................... '(mieisce'z~i;u(i';ienia: si;';iowiskO 'I~b iu~'kcjai"""""""""""'" .................................... , 


pa zapaznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a ograniczeniu prowadzenia dziaialnasci gospadarczej 
przez asaby peiniClce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz. 679, z 1998 r. Nr 113. paz. 715 i Nr 162, paz. 1126, z 1999 
r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 araz z 2002 r. Nr 113, paz. 984 i Nr 214, paz, 1806) araz ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samarzCldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 araz z 2002 r. Nr 23, pOZ. 220, Nr 62, paz. 
558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze pasiadam 
wchodzClce w sklad malzenskiej wsp61nasci majCltkowej lub stanawiClce m6j majCltek adrqbny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 25452,90 zl ............................................................... .. 


- srodki pieni~tne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy ....................................................................... 


- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

.............................................................................. na kwot~ ........ , .. , ....................................................... " ..... . 


II. 

1. Dom 0 powierzchni: 280 m2
, 0 wartosci: 300.000 zf tytul prawny: wsp6fwlasnosc 

2. Mieszkanie °powierzchni: m 2 nie dotyczy, 0 wartosci: 



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. 	 Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 800 m2 

o wartosci: 30.000 zl 


tytul prawny: wsp6twfasnosc 


III. 

Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta udzial6w: 


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


udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% udzial6w w sp6lce: ................................................................. . 


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

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta akcji: 


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


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6lce: 

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

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

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub 

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

podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. 	 Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (nalety podac formE? prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 


Z tego tytulu osiqgnqlem(E?tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 




2. 	 Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalety podac formEi! prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 


Z tego tytulu osiqgnqlem(Ei!lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


VII. 

1. 	W spOtkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

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

Z tego tytutu osiqgnqlem(Ei!lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. 	 W spOtdzielniach: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) nie dotyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy 


Z tego tytutu osiqgnqlem(Ei!lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


3. 	 W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

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



Z tego tytUfu oSiqgnqfem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

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

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

1) zatrudnienie w GOPS Nowe Miasto - 89.455,04 zl 

2) zatrudnienie w "PALIUM" Sp. z 0.0. Nowe Miasto - 18.715,50 zl 

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

Alkoholowych 3.840,00 

IX. 

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


nalezy poda6 mark~, model i rok produkcji): 

nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): '" ..... 

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

Sp61dzielczym w Plonsku Oddzial w Nowym Miescie - do splacenia pozostalo 8.382,00 zL............ .. 



