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oraz osoby wydajC\cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

Nowe Miasto 27.04.2017 
.............................. , dnia ..................... r. 

(miejScowoSC) 

Uwaga: 

1. Osoba skJadajClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupEHnego 
WYpEHnienia kazdej z rubryk. 

2. 	Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba skladajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
skladnikow majCltkowych, dochod6w i zobowiClzari do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego 
malZeriskCl wspolnosciCl majCltkowCl. 

4. 	 Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltku w kraju i za granicCl. 
5. 	 Oswiadczenie majCltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte sCl informacje jawne, w cz~sci B zas informacje meJawne 

dotyczClce adresu zamieszkania skladajClcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

CZE;SC A 

Ja, nizej podpisany(a), GABRIELA MARIA PODCZASKA PIEKUT 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a 24.03.1963 r. ...................................................... w SIELEC ................................................... . 


GMINNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIESCIE - SPECJALISTA PRACY 

SOCJALNEJ ................... .. 


............. ................................................. ·(~ieisce· ~ai;~;:jriieriia: ~ia~·~Wisko I~b' f~;"kcia;"""""""""""""""""""""""""""""'" , 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej 
przez osoby p~niClce 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 samorzCldzie 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, i:e posiadam 
wchodzClce w skiad maJi:enskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiClce moj majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieniEilzne: 

- srodki pieniEilzne zgromadzone w walucie polskie 6180 zf - WSPOtWtASNOSC MAtZENSKA .............. . 


- srodki pieniEilzne zgromadzone w walucie obcej: ................................... .. ..................................................... 


- papiery wartosciowe: ..................................................................................................................................... . 


............... .. .......................................................... na kINotEil ......................................................................... .. 




i 

t 
II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: 90 m2 
, 0 wartosci: 100 000 zf tytuf prawny: WSPOt.WtASNOSC 

2. 	Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2
, 0 wartosci: NIE DOTYCZY tytuf prawny: NIE DOTYCZY 

3. 	Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY 

rodzaj gospodarstwa: ....................................... , powierzchnia: ............................................................... .. 

o wartosci: ................................................................................................................................................... 


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


tytuf prawny: ................................................................................................................................................. . 


Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ...................................... . 


4. 	 Inne nieruchomosci: NIE DOTYCZY 

powierzchnia: ............................................................................................................................................... . 


o wartosci: ........................................................................................................................................ . 


tytuf prawny: ................................................................................................................................................. . 


III. 

Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - nalezy podacliczb~ i emitenta udziaf6w: NIE DOTYCZY 


udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6fce: ................................................................. . 


Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ........................................................... 


IV. 
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6fce: 

Z tego tytutu osiqgnqfem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabytem{am) (nabyf m6j maaonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrEilbnego) 

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

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

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



• 

• I VI. 
1. 	Prowadz~ dzia.alnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzia.alnosci): NIE DOTYCZY 

- osobiscie .................................................................................................................................................... . 

- wsp61nie z innymi osobami ........................................................................................................................ . 


Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am) w roku ubieg.ym przych6d i doch6d w wysokosci: .................................... . 


2. 	 Zarzqdzam dzia.alnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pe.nomocnikiem takiej dzia.alnosci 
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzia.alnoSci): NIE DOTYCZY ....................................................... . 

- osobiscie .................................................................................................................................................... . 

- wsp61nie z innymi osobami ......................................................................................................................... 


Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am) w roku ubieg.ym doch6d w wysokosci: .................................................... .. 


VII. 

1. 	 W spOtkach handlowych (nazwa, siedziba sp6.ki): NIE DOTYCZY 


- jestem cz.onkiem zarzqdu (od kiedy): ......................................................................................................... 


- jestem cz.onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................... . 


- jestem cz.onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................................................................................... 


Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am) w roku ubieg.ym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


2. 	W spOtdzielniach: NIE DOTYCZY 

- jestem cz.onkiem zarzqdu (od kiedy): ....................................................................................................... . 


- jestem cz.onkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ........................................................................................... 


- jestem cz.onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ..... ................ ....... ...... ......... ..... ...... ...... .............. . ...... . 

Z tego tytu.u osiqgnq.em(~am) w roku ubieg.ym doch6d w wysokosci: 

http:ubieg.ym
http:ubieg.ym
http:ubieg.ym
http:ubieg.ym


3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY 

- jestem czJonkiem zarzqdu (od kiedy): ......................................... .. .......................................... 


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


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

uzyskiwanych z kazdego tytutu: 

ZATRUDNIENIE W GOPS NOWE MIASTO - DOCHOD 58 311 ZL 

GMINNA KOMISJA ROZWIt\ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH W NOWYM MIESCIE 

DOCHOD 1792,00 ZL. 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000 zJotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy podac mark~, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY ........................................................................... . 

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

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

NIE DOTYCZY ........................ ....... .... .... .... . ................................................................................................. . 


