
decyzje administracyjne w imieniu wojta1 

Nowe Miasto, 29 kwietnia 2019 r. 
(miejscowo{c) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaJ'lca o~wjadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego i zupefnego wypeinlenia 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Jezeji poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowanla, naleZy wpisal: "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadaJ'Ica o~ladczenie obowiqzana Jest okre~lic przynaleznosc poszczegolnych skladnik6w 

majiltkowych, dochod6w i zobowiClzan do majeatku odrebnego i majCltku objetego matier'lskCl wsp6lno~clil 

majeatkow'l. 
4. 	 Oswiadczenie maJCltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granicCl. 
S. 	 O~iadczenie majCltkowe obejmuje r6wnlei wierzytelnosci plenl~zne. 
6. 	 W cz~sc1 A o5wiadczenla zawarte sCI informacje jawne, w c~sci B zas informacje nleJawne dotycz'lce adresu 

zamieszkania sktadajClcego o~iadC2enie oraz miejsca pofoienla nieruchomoSci. 

cz~st A 

Ja, niiej podpisany(a), MAGDALENA PALEWSKA, rod . PALEWSKA.......... .. ..... ..... .. .. .............. ..... .... ....... .... ....... .. . 
(imion3 I nalwisko oral nalwisko rodowe) 

urodzony(a) 02.05.1988 r., w PtONSKU ............. ...... ....... ...... ........ ........... ... ..... ... .... ............ ........... ... ... ..... .. .. .. ... 


GMINNY O~RODEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIE~CIE .. ...... ............. .. ....... ................ ..... .............. .... .. .. 


PRACOWNIK SOCJALNY ....... .... ..... .............. ....... ...... ..... ....................... .... .. ... ............. ... .... ........ ............ .............. . 
(mlejsce zalrudnienia. slanowisko lub funkqa) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczen;u prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pefn;~ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. pOZ. 1393) oraz ustawy z dn;a 
8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gm;nnym (Dz. U. z 2017 r. poz . 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodz~ce w sktad mafienskiej wspolnosci majettkowej lub stanowiClce mOj 
!!laji'ltek odrebny: 

I. 


Zasoby pieni~ine : 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej : NIE DOTYCZY 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY 

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY 

.. ...... .. .. ..... ... .... ...... ..... ... ........ ... na kwotE: : .... .. .. .. .. ... .. ... ........ ..... ......... .. ... .. ........ .... .. ........ .... ........... .... .. .... ..... .. 


II. 

2
1. Dom 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m , 0 wartosci: ........ .... .. ......... tytul prawny : ...... ....... ... ............ .. 

22. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m , 0 wartosci: ..... ....... .. .. ...... . tytut prawny: ........ .... ....... ..... .. .. 


3. Gospodarstwo rolne : NIE DOTYCZY 
rodzaj gospodarstwa : ....... .. .. ............... ........ ...... .. .. .......... ... .... ........ ... .. , powierzchnia: ..... ...... ..... .... ..... ... . 
o wartosci : ......... ........... .. ... .. .. ...... ... .... ........ ... ..... ........ .. .. ........ ... ........ ............... ..... ....... .. .... ........... ..... ...... . 




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


Z tego tytulu osiqgnCjlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ... .... .. .... .. .. ........ .... ...... ....... ..... . .. 


VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki) : NIE DOTYCZY 


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


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


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


Z tego tytulu OSiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ....... .... ........ .. .......... ..... ........ .. . 


2. W spoldzielniach: NIE DOTYCZY 

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


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


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


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


3. W fundacjach prowadzCjcych dZialalnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY 

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


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


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


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


VIII. 


Inne dochody osi~gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

ZATRUDNIENIE W GMINNYM O~RODKU POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIESCIE - DOCHOD BRuno 
40.320,28 zl ....... ....... .... .... .... ..... ... .. ... ... .... .... .. .. .. ...... ... ..... ..... .............. ..... ........................... ........ .... ... .. .... .... 





