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wojta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlooka organu zarz~dzaj~cego
gminn~ osob~ prawn~ oraz osoby wydaj'lcej decyzje administracyjne w imieniu
.w6jta [lJ
Nowe Miasto, 29 kwietnia 2019
(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
I . Osoba sktadaj<tca oswiadczenie obowi<tZanajes( do zgodnego z prawd~ starannego i zupemego wypemienia
ka1dej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj(j w konkrernym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj!lca oswiadczenie obowi<}zanajest okrdlic przynaleZoosc poszczeg61nych skladnik6w
maj!jtkowych, dochod6w i zobowi~ do maj!jlku odr~bnego i maj"llku objytego mal.i:ensk<t wsp61nosciq
maj!jtkow"l .
4. Oswiadczenie majlltkowe dotyczy majqlku w kraju i za granicE).
5. Oswiadczenie majlltkowe obejmuje r6wniet wierzytelnosci pienicr:tne.
6. W czcrSci A oswiadczenia zawarte slj informacje jawne, w czcrsci B zaS infonnacje niejawne dotycZ<tce adresu
zamieszkania skladajljcego oswiadczenie or8Z miejsc8 poJozenia nieruchomosci.

CZE;st A
Ja, nizej podpisany(a)MARIOLA ANETA BUGALSKA zd. CZEKALSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 LISTOPADA 1959 ROKU W MISZEWO 8
URZJ\D GMINY W NOWYM MIESCIE, POW. PLONSKl
KlEROWNIK REFERA TV ORGANIZACYJNEGO I OSWIATY
(miejsce zatrudnienia, stanowisko \ub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 2 J sierpnia 1997 r.
gospodarczej przez osoby
8 marca

\990 r.

0

pemi~ce

0

ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. paz.

samorZ4dzie gminnym (Dz. U. z 20}7

f.

J 393

)oraz ustawy z dnia

poz. 1875)), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ie posiadam we~el'li"1tee w SI<t&6 fflslZ:eHSI<iej ·t't's~6Ift6gei ffl£\jt}tke·....ej h:lb stanowi4ce m6j
majlltek odr~bny :

I. Zasoby

pieni~ne:

-

srodki pieniltZne zgromadzone w walucie polskiej: 20000,00 zl

-

srodki pieniltZne zgromadzone w walucie obcej: NIE POSIADAM

-

papiery wartosciowe: NIE POSIADAM
na

kwot~:

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: TOW AROWE , powierzchnia: 1,5178 ba
o wartosci: 75 000,00 zl rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (po adaptacji budynku
gospodarczego pow. zabudowy 35m 2)
tytu~ prawny: WLASNOSC
Wsp6twaasnoSi: 3110 z 0,1201 ha oraz 4/8 z 0,0909 ha.
Z tego tytuJu osi'lgn'ltem(ylam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE
OSL\GNELAM PRZYCHODU I DOCHODU
4. lnne nieruchomosci: powierzchnia: DZIALKA OGRODZONA 0,10 ba
o wartosci: 40 000,00 ZL (na dzialce budynek z pkt. 1)
tytul prawny: WLASNOSC

III.
Posiadam udzialy w sp6~kach handJowych - nalezy podac liczb y i emitenta udzia16w:
NIE POSIADAM
udzialy te stanowiq pakiet wiykszy nit 10% udzia!6w w spoke: NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osi'lgn'lJem(y!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSIr\GNF;LAM
DOCHODU

IV.
Posiadam akcje w spOlkach handlowych - naleZy podac liczby i emitenta akcji:
NIE POSIADAM

akcje te stanowiq pakiet wiykszy nit \0% akcji w spoke: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgn<}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSIt\GNE;LAM
DOCHODU

V.
Nabylem(am) (naby! m6j matzonek, z wylqczeniem mienia przynalemego do jego majqtku
odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorz¥iu
terytorialnego, ich zwiC)Zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastcypuj'lce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo:
NIENABYLAM
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VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz~(2J (naleZy podac fanny prawn') i przedmiot dziablnosci):

NIE PROWADZ.E;
- osobiscie NIE PROW ADZE;
- wsp61nie z innymi osobami NIE PROWADZE;
Z tego tytu!u osiqgn~lemCylam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

NIE OSI;\GNF;LAM PRZYCHODOW I DOCHODOW
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pclnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naleZy poda6 formy prawn') i przedmiot dziatalnoSci):
-

osobiscie NIE ZARZ1\DZAM DZIALALNOSCli\ GOSPODARCZ;\ I NIE JESTEM

PRZEDST A WICIELEM LUB PELNOMOCNIKIEM T AKIEJ DZIALALNOSCI
-

wsp6lnie z innymj osobami NIE ZARZ;\DZAM DZIALALNOSCI;\ GOSPODARCZi\ I

NIE JESTEM PRZEDSTA WICIELEM LUB PELNOMOCNIKlEM T AKIEJ
DZIALALNOSCI
Z tego tytulu osi'lgnqlemCcr1am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSI;\GNE;LAM
DOCHODOW

VII.
1. W sp6!kach handlowych (nazwa, siedziba spotki): .......... .. ......... . ... . ............... .. .. . ....... ..
-

jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): NIE JESTEM

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE JESTEM.

-

jestem czlonklem komisji rewizyjnej (od kiedy) NIE JESTEM

Z tego tyturu osiqgn¥emC~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE OSI;\GN"F;LAM

DOCHODOW

2. W sp6ldzielniach: ................... .... ......... . ................ .. .... .. ..... .. .......................... ..
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE JESTEM

•

••
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......

.

-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): NIE JESTEM

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

~

•••••

•

••••••••••••

•

Z tego tyturu osiqgnq1emCcrlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE OSIl\GNE;LAM

DOCHODU
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,

3. W fundacjach Prowadlllcych dzialalnosc gospodarcz'l: .. ......... .. ... ...... ...... .. .. ...... .. . ... .. . .

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE JESTEM

-

jestem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy): NIE JESTEM

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE JESTEM

Z tego tytulu osi<tgn¥em(cr1am) w roku ubjeglym doch6d w wysokosci: NIE OSI;\GNE;LAM
DOCHODU

VITI. lnne dochody osiqgane z tyturu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc,
z podaniem kwot uzysk.iwanych z ka.zdego tytu!u:
doch6d ze stosunku pracy - 79 994,58 zl;
inoe ir6dla - z tytulu udzialu w pracacb GKRPA-I 536,00 zlj zwrot koszt6w uiywania
samocbodu prywatnego do cel6w sluibowych - 467,28 zl.

IX. Sktadnik.i mienia ruchomego 0

wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale:iy podac mark y, model i rok produkcji):

CITROEN C2 1,4
rok produkcji 2005 - zakupiooy za

kwot~

9 800,00 zl

X. Zobowiq.zania pieniyzne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgruyte kredyty i
pozyczkj oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):

Kredyt mieszkaoiowy wlasoy luft bipoteczny Da budow~ budyoku mieszkalnego w PKO BP
udzielony oa 227 mjesi~cy. Umowa kredytu z dnia 28 grudnia 2015 roku. Kwota udzielonego
kredytu 207 000,00 zl. Pozostalo do splacenia - 190355,06 zl
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