
URZAD GMINY 
W Noyvym MieSCrk;ie. a 6. oft. J&(

Wplyn~lo/"\~.II8 i7 iiif)
41 cG w tWIADCZENIE MAJ~TKOWE ~~t/tIY~ ~/~ 

i1 1l f [; vrCM1{) · J radnego gminy 
Nowe Miasto, dnia 26.04.2019 r.vvwt1'~~?~l~~ACY 

(miejscowosc)~.~ 
Marek Caliilski 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajetca oswladczenle obowlctzana jest do zgodnego z prawd'i, starannego i 


zupefnego wypetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku za5tosowanla, naleiy wpisac 


"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaj~ca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych 


sktadnik6w maj'ltkowych, dochod6w I zobowictzan do majettku odr~bnego I majettku obj~ego 


mattenskct wsp6Inosc/~ maj'ltkow'l. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym dotyczy maj'ltku w kraju i za granic'l. 
S. 	 Oswladczenie 0 stanie majcttkowym obejmuje rowniei wierzytelnoscl pienh:ine. 
6. 	 W cz~sci A oSwiadczenla zawarte Set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 


dotycz~ce adresu zamleszkania sktadaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia 

nieruchomoSci. 


CZI;~C A 

Ja, niiej podpisany(a EWA WI EStAWA SOTKIEWICZ rod. DALECKA, 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 


urodzony(a) 27 czerwca 1961 r. w Miszewie B 

DINO Polska SA sprzedawca. od 1 stycznia 2019r. - bezrobotna 


........................... ~~~ •••• H '" .............................. 4 ...................... ... . 44 ....... . ..... ' " •••• • • 4 • • ~ .................. .. ~ .......... .. ..... . .......... . .... , 


(miejsce zatrudnienia, stanowlsl(o lub funl(cja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej 


wspolnosci majC}tkowej tub stanowiqce m6j majC}tek odr~bny: 


I. 

Zasoby pieni~ine: 
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: S.OOO,-zt 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

.................................. ... .......... na kwot~; ............ ...... ..... ... .................. ...................................................... 


rf-tl 




II. 

1. Dom 0 powierzchni : 100 m2, 0 warto~ci: 150000,-zt 
tytui prawny: wspotwtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchn;: nie dotyczy, 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy 


4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: dziatka 11 ar6w na ktorej sto; dom 


o wartosci: razem z domem 150000 zt 


tytut prawny: ................................................. .............................. ........................ __ ................................. .. 


III. 

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziatOw: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wit:kszy nii 10% udziat6w w sp6tce: .......... .................................................. .. 


Z tego tytutu osiqgnqtem(t:tam) w roku ubiegtym doc hod w wysokosci: .. .................................................. . 


2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
nie dotyczy 

Z tego tytutu osiitgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ................................ ... ............. . 


IV. 

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi~biorcow, 


w kt6rych uczestnicz'l takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

nie dotyczy 


akcje te stanowi(l pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spolce: ........................................................................... .. 


Z tego tytutu osiqgn'ltem{~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .................................................. .. 


2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podat liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqtem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .............................. .... ....... .......... 




V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mlenla przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzCjdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwii\zku metropolitalnego nast~pujqce 
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) : 

- nie dotyczy 

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


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


Z tego tytulu osi<lgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .................. ............. .. 

2. Zarzi\dzam dZiatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

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


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


Z tego tytutu osictgnCltem(E;tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..... ... .. ................ ... ......... .. ...... . .. 


VII. 


W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) : nie dotyczy 


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


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... .... .... .. ......... .. ........ ... .. ..... ... .. .. 


VIII. 

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

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

- ze stosunku pracy -28 545,45 zt 

- dieta radnego - 600 zt 



IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pOjazd6w 

mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): 

- nie dotyczy 

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

warunki, na jakich zosta/y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): 

- nie dotyczy 


