
l GMINY 

'mG~ ~{Ut~~i.t~ 
J\TKOWE 

wOjta, zast«:pcy wajta, sekretarza Iny, skarbnika gmlny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby zarz<tdzajClcej i cztonka organu zarzCldzaj<lcego gminn .. osob<J prawn<J oraz osoby wydajacej 

decyzje adminlstracyjne w imleniu walta1 

Nowe Miasto, dnia 29 kwietnia 2019 r. 
(mlejscowo~t) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajCjca o~wiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawdct, starannego I zupetnego wypetnlenia 

kaideJ z rubryk. 
2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nle znajdujCj w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wplsac "nle dotvczy". 
3. 	 Osoba sldadaJ'lca o~wiadczenie obowlilzana jest okre§lIc przynaleznosc poslczeg61nych skladnik6w 

majqtkowych, dochod6w I zobowiilza" do maj'ltku odr~bnego I ma!iltku obj~tego matienskct wsp6Ino~c/<\ 
maj<\tkowiil. 

4. 	 Oswladczenie maJ<\tkowe dotyczy maj'ltku w kraju I za graniCil. 
5. 	 O~iadczenie majettkowe obejmuje rownlei wierzytelnokl pieni~ine. 
6. 	 W cz~~c1 A o~wiadczenia zawarte sillnformacje jawne, w C.t~~c1 B zas Informacje niejawne dotycziilce adresu 

zamieszkanla skladajClcego oswladczenie oraz miejsca poloienla nleruchomoscl. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany(a}, ... ..... ...... Elibieta Szymanska, Mizeria ....... , 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

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

........... Urzqd Gminy w Nowym Miescie ... - Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej i Inwestycji... ......J 


(mieJsce zalrwdnienia, stallowisko lub (ullkcJa) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogranlczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. paz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczamJ ie posiadam wehodz'l.ce w sklad malienskiej wsp61nosci maiatkowej lub stanowiqce m6j 
majqtek odn:;bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 


- ~rodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: .. 149 ooo,ztotych ................................................. .. 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: .. ...Nie dotyczy .................................................... .. 


- papiery warto~ciowe: ....... Nie dotyczy ................. ................................................................ .. ... ....... . 


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

II. 
1. Dom 0 powierzchni: ...... 150 ............ ...... ..... mI 

, 0 warto~ci: .300000 zl .. ............. ..... .. tytul prawny: 
.. wsp6!wlasno~c z m~iem -akt notarialny ... 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: Nie dotyczy ....... .. ...... m 2, 0 warto~ci : .... ...-................ tytu! prawny: ...... .... . 

3. Gospodarstwo rolne: Nie dotyczy. 

rodzaj gospodarstwa: ...... .. .. .. .. .... .... .. .. -..... .. ...... ... ......................... ..... "J powierzchnia: ..... ... -........ ....... . .. 
o wartosci: .. .. ....... ..... ........... .............. -........ .. ....... .................... .. ...................... ....... ........... .. ... .. ...... ......... .. 

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

tytul prawny: ..... .... .. ... ..... ...... ......... ...-....... ........... .... .......... ..... ....... ....... .......... .............. ..... .. ............ .. 


http:wehodz'l.ce


Z tego tytulu osi<lgnqtem(~lam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci: .... ... -..................... . 

4. Inne nieruchomoSci: 

powierzchnia: .Dziatka 0 pow.O,10ha na kt6rej stoi dom ...................................................................... .. 

o wartosci: z domem 300 ooOztotych .................................................................................................... . 


tytul prawny: ..wspotwlasnosc z m~iem ......... .. ............ ... ................................................ ......... .. ......... .... . 


III. 
Posiadam udziaty w spofkach handlowych - naleiy podac 'iczb~ i emitenta udziat6w: Nle dotyczy. 

udzia/y te stanowiCj paklet wi~kszy nii 10% udzial6w w spoke: ......................... -.......... .............................. 


Z tego tytulu osiqgn<llem(~lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: .................. -...................... .. ........ .. 


IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac Iiczb~ i emltenta akcji: Nie dotyczy. 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spoke: 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieg/ym dochod w wysokosci: ................ -................................... . 


V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wyfCjczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiClZkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiClZku metropolitalnego nast~puJCjce mienie, kt6re podlegato 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ...Nie dotyczy ................. . 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczCj2 (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci): .................. . 


... ........... Nie dotyczy .............................................................................................................................. . 


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


- wspolnie z innymi osobami ................................. ................ .... ................................. ............................. . 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~lam) w roku ubieg/ym przych6d i dochod w wysokosci: ........... -.................... .. 


2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .... Nie dotyczy ............................................ .. 



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


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. .......... ...... -... ... ........................ 


VII. 
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): .....Nie dotyczy ........... ... .. ...... .. ................... ..... .... .. 


- jestem czlankiem zarz'ldu (od kiedy): ... .. ...... .. .. ... .. .... ...... ....... .. ............. ........... ....... ..... .. ...... .. ........ ... .. .. 


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


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


Z tego tytulu osi<lgnqtem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokasci: .. ............ .. ... ......................... .. .. .. 


2. W sp6ldzielniach: Nie dotyczy 

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


- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : .... .. .... .. .......... ...... ....... ................... ..... ............. ............ .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): .. ... ...... ..... .. ........... ....... .. ........................................... .. . 


Z tego tytutu osiqgn<llem{~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ............. .. .... -.... ..................... .. 


3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: Nie dotyczy 

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


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


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


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. .......... ...- ....... .. ........... ........... .. 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajE:c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu; .. umowa 0 prac~- 94 097,27 ztotych .. z tytuiu zatrudnienia ............. .. 



IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicmych 
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): ..... Nie dotyczy .. ....... ... ............................................................ . 
......... ... . . .. . . ... . ..... ... .. . ... . .................... , ..... .... .. ........ -..... .... ... .. ..... ....... .... .... .... ....... ..... .... .. ............. , ........ .......... .. " 


..... ..................... , .... .. .... . ..... , .......... ....... . , ....... .. .. .. .. ........................... ....... .... ..... .... .......... ............... , .... .. .... .... .. . 


..... .... ........ ... ... .. ..... . .. ....... ...... ........... .. ... ............. . . .. .... - ... ............... ...... , ..... .................. , .... .. .. .... , ............... .. , . , .... . 


X. 

Zobowiqzania pienj~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 

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

........... Budowa domu -kredyt hipoteczny 49 tys .CHF.w Banku Millennium ............................................. .. 



