
Nowe Miasto, dnia 26.04.2019 r. 
(mieJscowosc) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajilca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawd", starannego i zupelnego wypelnienia 

kazdej z rubryk. 

2. 	 Jezell poszczegolne rubryki nie znaJdujCj IN konkretnyrn przypaoku zastosowania, naleiy wpisac "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadajilca o5wiadczenie obowi'lzana jest okresliC pnynaleinos< poszczegolnych sktadnlk6w 

maj'ltkowych, dochod6w i zobowiilzari do majCjtku odr~b\1ego i majiltku obj~tl!80 malzeriskq wsp6! (lsciCj 

maj'ltkow<t. 
4. 	 Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy majCjtkoJ 'oN kraju i la g!'iI nicq. 
5. 	 Oswiadczenle majqtkowe obejmuje Townie? wlerzytelncSr.! p icni~.1,.,e . 

6. 	 W cz~sci A oswiadczenia Z3warte s~ inf<.orm'lcje jawne, W C7<~ ki 8 7.3S informacje niejawne dotyczCjce adresu 
zamieszkania sktadaj<tcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruc:homo!ici . 

CZI;SC A 

.la, nizej podpisany(aJ, Marianna Czarnecka - ;)2 ;'VvI > ; , rodowe Podlaska 

urodzony(al 24 marca 1955 r. w Puftushu 

Gminny Os(odek Pomocy Spoiennej w tlJu :/lI,I rll N·i~s l ' i.:: - kierawnik osrodka 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osobv pelniCjce funkcje p!Jbliczne (C'7 1I , z 2017 r. poz , 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz . U, z 7. (, 1 7 r :J0Z, 1875), zgodnie z art , 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodzCjLE w skf.,d malzeri <i(ir-j W ;-olnosci mi1jqtkowej lub stanowi<lce m6j 
majqtek odrE:bny: 

L 

Zasoby pieni~ine : 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 1 H9,?J3 z 

- srodki pieni~i.ne zgromadzone w walu,::ip. 0 1-),=e!' n' ''' 1f ,+\.r;- ,' 

- papiery wartosciowe: nie dotvczy .",, " , .... ' .. ... " .. " . 

" .. ", ...... " .... "' .. .. , ........... ,,"" ' ,, .. na kwot : ;11.:. rJctvc::': 


http:pieni~i.ne


II. 

1. Dom 0 powier7.chni: 280 m 2, 0 wartosr:i : 3£'0.000 zf tytut prawny; wspOtwtasnosc w cz~sci 4/6 
2. Mieszkanie 0 powi erzchni: nie dot'lczy m;' , 0 wartosci: 'lie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospod<:lrstwa: nie dotyczy, pOl/l ien chnia : nie dotyczy 
o wartosci: nie dotyczy 

rodzaj zabudow'{: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubi~gtym przych6d i doch6d w wysokosci : nie dotyczy 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 800 m2 

o wartosci: 30.000 zl .. .. ..... ... .. ........ ... " ..... ..... ........... .... ...... ......... ..... ... .. ..... ... .............. ......... .. .... ..... .. ... . 


tytul prawny: wsp6twlasnosc w cz~sd 4/6 

III. 


Posiadam udzia{y w sp61kach handlowych - naleiy podac liczbe, i emitenta udzial6w: nie dotyczy 


udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w spofce : nie dotyczy .. ...... ......... ..... .......... .... .......... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~taml w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dOtyCIY 

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nale7.y podac liczb~ j emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcj i w spoke: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, Z wylqCZ2niem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Par'istwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz<jdu terytorialnego, ich 
zwiC)zk6w, komunafnej osoby prawnej lub zwiq7.ku metropolitalnego nast~pujqce mienie, ktore podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac Opi$ mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy .... .. ........ .... ... . 

VI. 

1. Prowadz~ dzia{alnosc gospodarczC!2 (naleiy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

http:zwiq7.ku


- osobiscie nie dotyczy .. .. ... .......... ..... .. ... ... ... ... .... ... .. ____ .. 


- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy .... ............ .. 


Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubieglym przych 6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy .. ..... ..... . 


2. 	Zarzqdzam dzia/alnosciq gospodarcz<j lub jestem przeds:<l" ..!("j Ie ,pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form~ prawnC{ i przedmiot dztatalnosci): nie dotyczy .... .. .. .... _.. ...... ...... _.. ...... .. .. ... ......... . 

- osobiscie nie dotyczV .............. .... .... _...... ................. .. 

- wspolnie z innymi osobami nie dotywj 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doc!.ou "' .,j\,:'JkL~SC j : nie uotyczy .... ... .... ..... _... ...... __ 


VII. 

1. W spalkach handlowych (nazwa, siedzibz :;p6Iki): nic ot',c;:', .. ..... ........ .... ........... .. .. .... .............. ...... .. .. 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) : nie dotyczV 

- jestem czfonkiem rady nadzorClej (od kiedy); nit:: OOl'y CL'y .... . ... .. ..... .. ........... ...... ....... .. .... .. .... .... ...... . 

-	 jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): 11 1t: UlJ yLZ ....... .. ........ ...... .............. ...... ........ .... .. .. .. 


Z tego tytufu osiqgnqlem(~/am) w roku ubieglyrt. dochc . 'IJ wysokcsci: nie cotyczy .. ............. _............. 


2. W spoldzlelniach : nie cotyczy 

-	 jestem cz/onkiem zarzqdu (od kiedy): !lie clowczy .. -..... _.... .. .... ... ... .. ... ..... ....... .... ..... ... .......... .............. 


- jestem czfonkiem rady nadzorcze/ (od kieei-y). nie dotl/cry .................................................. ...... .. .. .. 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy); nie dotycz : -.. ...................... .... ...... ... .. .. .... .. ... ... .... ... .. . 


Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubieglym dach o '" w wysokosci: nie dotyczy ... .... .. ............ .... .. .. 


3. W fundacjach prowadzqcvch dziatatnosc gGspOdJrl-L,~ 11 :(' ~lot\'!:~1J 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 


- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od II.lec'y ): nie Iu '1/.2.-., 


- jestem czlonkiem komisji rewi2.yjn!2 j (0 '; "i' ~ y). nr(. . . 'J 




Z tego tytulu osiqgnq l em (~tal11l ,.J CI~I, _ "~)1 ~ ."1 , ,. 1 dccn6d w wysokosci : nie dotyczy ..... .... ............. .. .. . 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z t\rtufu zatrl1drm~ n;-:: lub in nej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 
1) zatrudnienie w GOPS Nuwe Mias tc :1. 1:"1. ';;: d; - 76243,80 zt 

2) zatrudnienie umowa-!Iec~nie) \III , ,~·I J .'r I ' r'f" .' c. '). NQ f'Je Miasto 
(,arl)'rhtirl \ 9 960,00 zl 

3) Urzqd Gmin ' Nowe Miasto - Gminna Kornisja ROlwi 'lzvwania Problem6w 
Allwh0' I I e' orzychcid) 4800,00 zl 

IX. 


Skladniki mienia ruchomego a wa rtosci pcwyicJ 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

naleiy podac mark~, model i rok prod'.!i<lji) · oie dotyczy .. ........ ...... .... .. .. ., .... ..... .. .. ... .... ..... . " ... ..... ........ ... . . 


X. 

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnit;te kredyty i poiyczki oraz 


warunki, na jakich zostaly udzielone (w ober kogo, W zwi'lzku 2 jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) : .... . 


1) 	 kredyt konsumencki gotow kowy "KREOY KOMFORT" Nr umowy 88/2014 - 15.000,00 zl w Banku 
Sp61dzielczym w Ptonsku Oddzial w Nowym Miescie - do sp/acenia pozostalo 2.301,00 z/; 

2) 	 poiyczka hipoteczna NT umowy 2/2017 - 50.000,00 zl w Banku SpoMzielczym w Ptorisku 
Oddzial w Nowym Miescie - do sptacenia pozostato 32.400,00 zl; 


