
9S99'1 i!3FJ'td1ajCJ:6ej i GdeRka eFg3AW iaFi!CJ:liilaj¥ege g~iRA<l 95eliq prawRiJ: oraz osoby wydaj<tcej 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

Nowe Miasto, dnia 29.04.2019 r. 
Imiej~cowo~cl 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj~ca o§wiadczenle obowi~2ana jest do zgodnego z prawd(l, starannego i zupefnego wypefnlenia 

kaideJ z rubryk. 
2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubrykl nie znajdulil w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wplsa~ "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba skfadaJilca o~wladczenie obowi'lzana jest okre§nt przynaleinost poszczeg61nych sktadnlk6w 

majettkowych, dochod6w i zobowiClzan do majiltku odr~bnego i majettku obj~tego mabenskCl wsporno~clil 
maliltkowll· 

4. 	 O§wiadczenie majiltkowe dotyczy majiltku w kraju J za graniq. 
5. 	 OswiadczenJe maJiltkowe obejmuje rownlei wierzytelnoscl pienl~ine. 
6. 	 W czeSci A oSwfadczenia zawarte s-.Informacje jawne, w cz~scl B zas InformacJe niejawne dotyczilce adresu 

zamleszkania skfadaj'lcego oSwiaduenle oraz miejsca pofoienia nJeruchomo§ci. 

cz~sc A 

Ja, niiej podpisany(a), GABRIELA MARIA POOCZASKA PIEKUT 
(im,ona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

urodzony(a} 24.03 .1963 r. ... ....... ... .. ................ .. ...... ... ............... ... ... ... ... .. ....... . w SIELEC .... .. ...... .. ..... .... .... ... . . 


GMINNY O$RODEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIESCIE - SPECJAUSTA PRACY SOCJALNEJ 

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

(miejsce zalrudnienia. stanowisko tub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnoki 
gospodarczej przez osoby pefni~ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. pOZ . 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodz<\ce w sklad matienskiej wsp61nosci majatkowej lub stanowi'lce m6j 
maj<jtek odr~bny : 

I. 

Zasoby pieniE:ine : 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej : 2009 zl- WSPOl:.WtASNOSC ... .. .. .... .. .... ........... .. ... .. . 


- srodki pieni«;ine zgromadzone w walucie obcej: .. .. .. .. .. .. .. .. ... ........ .. ... ... .. ... .. .. .. ...... .. .. .. ..... ..... .. ....... .... ... .. .. 


- papiery wartosciowe : .. .. .. ... .. .. ........ ..... ... ... .. .... ... .... ... .. .... .. ........ ....... ... ... .. ..... ..... ... ... .. ... ... ...... .. .. .... .... ... ... .. . 


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




II. 
1. Dom 0 powierzchni: 90 ml, 0 wartosci: 100000 zl tytut prawny: WSP6tWtASNO~C 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2

, 0 wartosci: NIE DOTYCZY tytut prawny: NIE DOTYCZY 
3. Gospodarstwo rolne : NIE DOTYCZY 

rodzaj gospodarstwa: .. .... ... ...... ... ..... ..... ... ..... ... ... .. .. ... ............ ... ..... ... .., powierzchnia: ... .. ... ...... ...... ... .. .. .. 
o wartosci : ......... ... .... .... ...... ... .... .... ........ .. ............ .... ........ ... ... ............ ......... ........ .. ........ ... .. ... .... ... .. ... .... .... . 

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

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

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci : ...... .. ...... .. ...... .. ....... . 


4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: NIERUCHOMOSC ZABUDOWANA - 200 m

2 WRA2 Z DOMEM 0 POWIERZCHNI 90 m2 

o wartosci: U\CZNA WARTOSC DZIAtKI I DOMU 100 000 Zt ........ ....... .... ... .. .. ..................... .... .... .. ......... .. 


tytut prawny: WSPOtWtASNOSC ....... .. ... .. ...... .. ... .............. .... .. ............. ..... .......... ... .. ... .. .. .... .... ... ... ........ .. . 


III. 
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziatow: NIE DOTYCZY 

udziaty te stanowi q pakiet wil;kszy nii 10% udziatow w spoke: .. ... ............ ... .. .... .... ........ ....... .... ....... ......... .. 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....... .... .... ....... .... .. .......... .. .. .. .. ...... .. 


IV. 


Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji : NIE DOTYCZY 


akcje te stanowi q pakiet wi~kszy nii: 10% akcji w sp6tce: 

Z tego tytulu osi'lgnCltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. ... .. .. .. ............. .. .... .. ........ ........... . 


V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi'lzku metropolitalnego nast~pujClce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE: nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY ........... .... .. 



VI. 

1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczct2 (naleiy podac form~ prawn~ i przedmiot dziatalnosci): Nie 
DOlYCZY 

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

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


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ........................ .. ....... . 


2. 	Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form~ prawn~ i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY ............ ... .. ................ .. ........ .. ...... . 

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

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


Z tego tytulu osiqgn<ltem(~Iam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .. ... .. .... .. ............. .. .. ... .. .......... ... .. 


VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOlYCZV... .. .. .......... .... ............... .. ................. ....... . 


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


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


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


Z tego tytutu osi<tgn<tlem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ........................... .. ...... ... .... ...... .. 


2. W spotdzielniach: NIE DOTYCZY 

-	 jestem cztonkiem zarzildu (ad kiedy): ...... .. ................ .. ........ ......................... .. ..................................... .. 


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: ................................................ .. 


3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: NfE DOlYCZY 

- jestem cztonkiem zarzlldu (ad kiedy): ..... .. ...................... .. .. .. ............ .......................... .. ..... .... ............... . 


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: .......... ..... ......... ......................... . 




VIII. 
\nne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

ZATRUDNIENIE W GOPS NOWE MIASTO - DOCHOD - 55 864,40 Zt .......................................... .. ........ . 

GMINNA KOMISJA ROZWII\ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWVCH W NOWYM MIE~ClE OOCHOD 


1536,00 Zt. 
GMINNA KOMISJA WYBORCZA W NOWYM MIESCIE· DIETA· 650 Zt. 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podat mark~, model i rok produkcji): NIE DOTYClY .............. ........ ............. . ..... H .................. . 


X. 
ZObowiqzania pieniE;ine 0 wartosci powyiej 000 ztotych, w tym kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zosta!y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
KREDYT KONSUMPCYJNY W BANKU SPOLDZIELClYM W PtONSKU ODDZIAt W NOWYM MIESCIE NR 
UMOWV 27/2017 OKRES KREDYTOWANIA OD 2017.08.01- 2020.07.01 SALOO ZADtuZENIA 14 782 Zl 

http:2017.08.01-2020.07.01

