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 111
Nowe Miasto, 17 kwietnia 2018
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:

1.
2.
3.

Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupemego wypemienia
kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowi~zanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj~tkowych, dochod6w i zobowi1lzan do maj1ltku odrybnego i maj1ltku objytego matzeilsk~ wsp6lnosci~
maj~tkow~.

4.
5.
6.

Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy majlJtku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniyZne.
W czysci A oswiadczenia zawarte s~ infonnacje jawne, w czysci B zaS infonnacje niejawne dotycZlJce adresu
zamieszkania sktadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

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

urodzony(a) 11 LISTOPADA 1959 ROKU W MISZEWO B
URZt\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 pelnil!ce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393 )oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorZlJdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, :i.e posiadam wchodzl!ce w sklad mal:i.enskiej wsp61nosci majl!tkowej lub stanowil!ce m6j
majl!tek odrtrbny:

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

II.
1. Dom 0 powierzchni: zabudowy 124,44 m2,

0

wartosci: 320 000,00 zl, tytul prawny:

-WLASNOSC
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE POSIADAM m2, 0 wartosci: 0 tytul prawny: 
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: TOWAROWE, powierzchnia: 1,7754 ha
o wartosci: 75000,00 zl rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (po adaptacji budynku

gospodarczego pow. zabudowy 35m2)
tytul prawny: WLASNOSC
Wsp61wlasnosc: 4110 z 0,1201 ha oraz 5/8 z 0,0909 ha.
Z tego tytulu osillgnlllem(t(lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE

OSI1\GNELAM PRZYCHODU I DOCHODU
4. lnne nieruchomosci: powierzchnia: DZIALKA OGRODZONA 0,10 ha
o wartosci: 40 000,00 ZL (na dzialce budynek z pkt. 1)
tytul prawny: WLASNOSC

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbt( i emitenta udzia16w:

NIE POSIADAM
udzialy te stano will pakiet wit(kszy niz 10% udzia16w w sp6lce: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osillgnlllem(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE

OSI1\GN~LAM

DOCHODU

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczbt( i emitenta akcji:

NIE POSIADAM

akcje te stanowill pakiet wit(kszy niz 10% akcji w sp61ce: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osillgnlllem(t(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE

OSI1\GN~LAM

DOCHODU

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wy1llczeniem mienia przynaleznego do jego majlltku
odrt(bnego) od Skarbu Panstwa, innej paitstwowej osoby prawnej, jednostek samorzlldu
terytorialnego, ich zwillZk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastt(pujllCe mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datt( nabycia, od kogo:

NIENABYLAM
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VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz~[21 (nalezy podac former prawn'! i przedmiot dzialalnosci):
NIE PROWADZF;
- osobiscie NIE PROWADZF;
- wsp6lnie z innymi osobami NIE PROWADZF;
Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
NIE OSI;\GNF;LAM PRZYCHODOW I DOCHODOW
2. Zarz<¥izam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac former prawn'! i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie NIE ZARZ;\DZAM DZIALALNOSCI;\ GOSPODARCZ;\ I NIE JESTEM
PRZEDSTAWICIELEM LUB PELNOMOCNIKIEM TAKIEJ DZIALALNOSCI
wsp61nie z innymi osobami NIE ZARZ;\DZAM DZIALALNOSClt\ GOSPODARCZ;\ I
NIE JESTEM PRZEDSTAWICIELEM LUB PELNOMOCNIKIEM TAKIEJ
DZIALALNOSCI
Z tego tytulu osi~gn~lem( ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSI;\GNF;LAM
DOCHODOW
-

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .......................................................
-

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(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSIt\GNF;LAM
DOCHODOW

2. W sp61dzielniach: .......................................................................................... ..
jestem czlonkiem zarz<¥iu (od kiedy): NIE JESTEM

..... ... ............................... " ....... " ... ... "" . " ........ " ....................................
~

~"

'

~

.............................................. " ...... " . "

-

jestem czlonkiem rady nadzorczepl (od kiedy): NIE JESTEM,

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

~"

.... " ......... "" . '"

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSI;\GNF;LAM
DOCHODU
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3. W fundacjach prowadzq,cych dzialalnosc gospodarczq,: ............................................... .
~

"

.....................................................................................

"

"

..........................................

~

....................

-

jestem czlonkiem zarzq,du (od kiedy): NIE JESTEM

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE JESTEM

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM

,

...... 9

...........................................................

..

Z tego tytulu osiq,gnq,lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSI;\GNF;LAM
DOCHODU

VIII. lone dochody osiq,gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
doch6d ze stosunku pracy -76166,23 zl;
inne zr6dla - z tytulu udzialu w pracach GKRP A-I 536,00 zl; zwrot koszt6w uiywania
samochodu prywatnego do cel6w sluzbowych - 672,44 zl.

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac marky, model i rok produkcji):
CITROEN C2 1,4
rok produkcji 2005 - zakupiony za

kwot~

9 800,00 zI

X. Zobowiq,zania pieniyzne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciq,gniyte kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi<}Zku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):
Kredyt mieszkaniowy wlasny Iott hipoteczny 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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