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wojta, zast~pcy wojla, sekretan", gm i~ skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego 

gminn~ osob~ prawn~ oral osoby wydaj~cej decyzje adminislracyjne w imieniu 
wojla III 

Nowe Miasto, 27 kwietnia 2020 
(miejseowoSc) (dnia) 

UWAGA: 
1. 	 Osoba skladaj~ca oswiadczen ie obowi~zanajest do zgodnego z prawd", staran nego i zupetnego wypelnienia 

katdej z rubryk. 
2. 	 Jeze]j poszczeg61 nc rubryki oie znajduj<j w kon kretnym przypadku zastosowania, nalety wpisac "nie dOlyczy". 
3. 	 Osoba sktadaj "ca oswiadczenie obowi'lzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w 


maj,!lkowych, dochod6w i zobowiltz3il do maj<J,ku odr~bnego i maj<jlku obj~'ego malten~k" wsp6lnosci'l 

maj'ltkow". 


4. 	 OSwiadczenic maji}lkowe dotyczy maj~tku w kraju i za graniq.. 
5. 	 Oswiadczenie maj'llkowe obcjmuje rowniel wie rzylelnosd pieni~Zlle. 
6. 	 W cZ';Sc i A oswiadczen ia zawane s~ informilcje jawne, W cz~sci B zaS infofmacje niejawne dotycZ<jce adresu 

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie Oral miejsca polOi.enia nieruchomosci. 

CZF;SC A 

la, niiej podpisany(a)MARIOLA ANETA BUGALSKA zd. CZEKALSKA 
(i miona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 11 LISTOPADA 1959 ROKU W MISZEWO B 
URZ>\D GMINY W NOWYM MIESCIE, POW. PLONSKI 
KlEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I OSWIATY 

(miejsce zarrudnienia, Sianowisko lub fUllkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnin 21 sierpnia 1997 r. 0 ogran iczeniu prowadzenia d7.ialalnosci 

gospoda rczej przez osoby pehli4ce funkcje public7.ne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393 )oraz ustawy z dni a 

8 marea 1990 r. 0 samorzqd zie gminnym (Dz. U. z 2017 f. pOZ. 1875)), zgodnie zan . 24 h t~j USla\\!)' 

oswiadczam, ie posiadalll wchodVJce w sklad maliellskiej wSpO lnoSci maj fltkowej lub sianowi4ce m6j 

maj~tek odrt}bny: 

I, Zasoby pieni~:ine: 
srodkj pieni~i..ne zgromadzone w wa luc ie polskiej : 23809,52 zl 

srodki pienitrLne zgromadzone w wa luc ie obcej: NIE POSrADAM 

papiery wartosciowe: NJE POSIADAM 

na kwot\i: 0 

http:public7.ne


IT. 
I. 	 Dam 0 powierzchni: zabudowy 124,44 m2, 0 wartoscl; 320 000,00 zl, tytot prawny: 

-WLASNOSC 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: NIE POSIADAM m2, 0 wartasci: 0 tyt ul prawny: 

3. 	 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: TO\VAROWE , powierzchnia: 1,3951 ha 
o wartosei: 70000,00 zl rodzaj zabudowy: bud)'nek mieszkalny (po adaptacji budynku 

gospodarczego pow. zabudowy 35m2) 

ly tu1 prawny: WLASNOSC 

WspOtwtasnosc: 3/10 z O,120l ha omz 3/8 z 0,0909 ha. 

Z tego tytutu osi<}gn'lkm(y-lam) w roku ubieglym przych6d i docb6d w \V}'sokosci: NIE 
OSII\GNELAM PRZYCHODU I DOCHODU 

4. 	 lnne nieruchomosci: powierzchnia: DZIALKA OGRODZONA 0,10 ha 

o \Vanosei: 40000,00 ZL (na dzialce budynek z pkt. 1 oraz garaz 0 wartasci 7 000,00 zl) 

l)1U1 prawny: WLASNOSC 

III. 
Posiadam udzialy w sp6l kach handlowych . nalet)' padae Iiczb-r i emilema udzia low: 

NIE POSIADAM 

udzia~y Ie stanowi<l pakiel wi~kszy niz 10% udzialow w sp6lce: NJE DOTYCZY 

Z lego lytulu osi~gnqlem(o;Iam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosc i: NIE OSI<\GNF;LAM 

DOCHODU 

(v. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcj i: 

NIE POSIADAM 

akcje Ie stanowi4 pakiet wi~kszy nit. 10% akcj i w sp6ke: NJE DOTYCZY 

Z tego Iytulu o,<;i'lgn,!lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSIA-GNE(LAM 

DOCHODU 

V. 
Nabylem(am) (nabyl moj matzonek, z wyl<}czeniem mienia przyna lez.nego do jego maj<J.lku 

od LYbnego) od Skarbu Panslwa, innej panslwowej osoby prawnej, jednostek samorz(Jdu 

terytorialnego, ich zwi<,!zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastc:pujqce mienie, ktore 

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - Ha lezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: 

NlENA8YLAM 
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VI. 
I . Prowadz~ dzial a lnosc gospodarcZ<}(2 ) (naJety podac fa rmy prawn~ i przedmio\ dzintalnosc i): 


NIE PROWADZf; 

- osobiSc ie NIE PROWADZf; 


- wsp61nie z innymi osobami NIE PROWADZF; 

Z lego tytu hl os i ~gnqkm(ylam ) w roku ubieglym przych6d i doched w \vysokosci: 

NIE OSIJ\GNf;lAM PRZYCHODOW I DOCHODOW 


2. Zarzlldzam dziatalnosci<} gospodarcZCJ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 

dz iafalnosc i (nalel)' podac fonny prawlill i przedmiol dzialalnoSci): 


- osobiscie NIE ZARZJ\DZAM DZIAlALNOSCIJ\ GOSPODARCZJ\ [ NIE JESTEM 

PRZEDSTAWlClElEM LUB PElNOMOCNIKI EM TAKIEJ DZIAlALNOSCl 

- wsp6lnie z innymi osobami NIE ZARZJ\DZAM DZIAlALNOSCI;\ GOSPODARCZJ\ I 
NIE JESTEM PRZEDSTAWICIELEM LUB PElNOMOCNIKIEM T AKJEJ 

DZIAlALNOSCI 

Z lego tytulu o s i 'lgn~l em(ylam ) w roku ubieg~ym doch6d w wysokosci : NIE OSIJ\GNE;LAM 
DOCHODOW 

vn. 
I. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spOtki ): . 

- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): NIE JESTEM 

- jeslem cztonkiem fady nadzorczej (od kiedy): NJE JESTEM. 

- jestem cztonkiem komisj i rewizyjnej (00 kieri),) NIE JESTEM 

Z tego tytulu osiijgn ijlem (~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OSI;\GNf;lAM 

DOCHOD6w 

2. W sp6!dzielniach : . ..... ... . 


- jestem czlonkiem zar~du (od kiedy): NIE JESTEM 

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczejfJJ (od kied)'): N1E JESTEM, 

- jestem czlonkiem kOlnisji rewizyjnej (od ki edy): NIE JESTEM 

Z tego tyturu osiagnijlem (~ lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NlE OSI;\GNf;lAM 

DOCHODU 
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J. W fundacjach prowadz<Jcych dzialalnosc gospodaTczq: .... 

- jestem czlonkicm zarz~du (0<1 kiedy): NIE JESTEM 

- jestem cztonk iem Tady nadzoTczej (ad kiedy): NIE JESTE-M 

- jestem cz lonkiem komisj i Tewizyjnej (od kiedy): NJE JESTEM 

Z lego tyturu osi<}gnqtem(ylam) w roku ubieglytn doch6d w wysokosci: NIE OSIt\GNF;LAM 

DOC HOO U 

VIII . Inne dochody osi<Jga ne z tytu lu Z3tTudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~1.\ 


z podaniem kwot uzyskiwanych z katdego tytulu: 


doch6d ze stosunkll pracy - 102 478,53 I I; 

dzialalnosc wykooywana osobiscie - 2694,39 zlj 

inne f r6dla - 227,22 zl. 


IX. Sktadniki mien ia ruchomego 0 wanosci powyiej 10 000 ztotych (w przypad ku pajazd6w 

mechan icznyc h nalety padac marker, model i rok produkcji): 

C ITROEN C2 1,4 

rok produkcji 2005 - zakupiony za kwot~ 9 800,00 zI 

X. Zobowi'Fan ia pi en i~zne 0 wanosc i powyzej 10 000 zlolych, W lym zaci <lgni ~te kredyty i 

pozyczki omz warunki . na jak ich zosialy udzielone (wobec kogo, w zwi<!zku zjakil.n zdarzeniem, w 

jakiej wysakosci): 

Kredyt mieszkaniowy wlasny kqt hipotecz.ny na budow~ budynku mieszkalnego w PKO DP 
udzielony na 227 miesiffcy. Umowa kredyfu z duia 28 grudnia 2015 roku. Kwota udzieJonego 
kredytu 207 000,00 zl. Pozostalo do splaccnia - 181 228,86 zl 
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