
UR ZI\ D GMIN Y 

w NOT/ ym Miel\cia 


Wplyo,lo do;o ..1:t..II_~:iQW 


OSWJAD~Ef'l1 £ MAfJ\TKOW-t°
1 ---4tf- . Slml'(m (J z 

W9jt3, il:a5t~~"t wEijta, sekretarz3 gmiFl>t'J Skar9Rika gFfli""/, klerownika jednostki organi ~Jn~f~~in?~/l'l"skl 
95eb\, z3F2 qdzaj(t£ej i cil:l9Rka ergaAW lafZ~azajq6ego emiRRq 9599<1 praWAq Gr3z 0 by wydaj qcej 

decyzje administracyjne w imieniu w6ita l 

Nowe Miasto, dni a 27 .04.2020 r. 
(miej!oCowosc) 

Uwaga; 
1. 	 Osoba skfadaj'lca oswiadctenie obowi'llana jest do zgodnego 1 prawd<l. starannego i 2Upelnego wypein ienia 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Jezell poslc1.eg6fne rubryki nie majdujet w konkretnym prrypadku lastosowania, naJeiy wpi!>3c "ni!! dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj<ica o~wiadczenie obowiqzana jest okrestic przvnafeinosc poszczeg61nych sktadnik6w 

maj<l.tkowych, dochodow i zobowi<\zan do ma jiltku odr~bnego i majiltku obj~lego matieiisk" wsp61nosciil 

ma;it tkow" . 
4. 	 OSwiadczenie mai'ltkowe dotyczy maj'ltku w I:.ra ju i 13 granic" . 
5. 	 O~wiadczenie majCltkowe obejmuje r6wniei w;erzyteJnosci pien l~ine . 

6. 	 W CZf;~ci A o~wiadczenia l awarte Sq informacje jawne, W cz~~ci B zas informacje niejawne dotyczCjce adresu 
zamieszk.n ia skladaj<tcego oswiadczenie oraz miejsca poloieni. nieruchomo5ci . 

Ja, niiej pod pisany(a). Marianna Czarnecka - naZWI"~ ·f~·df)"" ,- - Podlaska 

urodzony(a) 24 marca 1955 r. w Puh:usku 

Gminny Osrodek Pomocy 5potecznej w Nowym M iescie - kierownik osrodka 

Im't')sce z<I ' ,udnie"'''. Sl ....IOW'S~o tub funkq<l) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenl3 dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. 1 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h teJ uSlawy 
oswiadczam, ie posiadam wCl)odz<tce w sklad maticnskiej wsp6lnosci majqtkowej luutaoowiqce m6 j 
majatek odrebny: 

I. 


Zasoby pi en i~ine: 


- srodki pienieine zgromadzone w walucie po\skiej : - 1203,50 zf 


- srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: nre dotvczy 

- papiery wartosciowe: nre dotyczV 

..... .... ... na kwotE:: nie dot'lczv 




II. 
1. Dam 0 powierzchni: 280 ml, a wartoSci 300.000 zt tytl.l prawny: wspotwtasnosc W clE:sci 4/6 
2. Mleszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ml, a warto~ci : nie dotyczy, tytut prawny: nle dotyczy 
3. Gospodarslwo ralne: 

rodza) go~podarstwa: ni e dotya y, powierzchma: nle dotyczy 
a wa rtoki; nie dotyczy 
rodzaJ zabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nle dotyczy 

Z lege tytufu osj<lgn<l lem(~laml w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
4 Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 800 ml 

o wartosci : 30.000 zt 

tytu! prawny: wspotwfasno5c W czt:sci 4/6 

III. 


Posfadam udzlaty w sp6tkach hand lo...vych - nalezy padac hczb~ i emitenta ud zial6w: nie dotyczy 


udzlaty te s:anow iq pakiet wi~kszy nii: 10% udzial6w w sp61ce: nie dotyczy 

L It.'go tytu lu os iqgnqlem(~ta m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : nie dotyczy 

IV. 

PO!.laddm alo..cje w spolkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nle dotyczy 

akqe te !.tanowi'l pakiet wi~kszy nil 10% akqi w sp6ke: nie dotyczy 

Z tego tytufu os iqgnqlem (~lam} w roku ubJeglym doch6d w wysokosd: nie dotyc.zv 

V. 
Nabylem(am) (n;;lbyl m6j malionek, z wyl<lczeniem mienia przynateinego do jego maj<jtku odr~bnego) 

od Skarbu Panstwo, innej panstwowej osoby prawnej , jednoslek samorzqdu terytorialnego, ich 
zW''1:kow, komunalnej osoby prawneJ lub l WJqzku metropolitalnego na st~ pujqce mienie. kt6 re podlegalo 
zuvciu w drodze przetargu - naleiy podac OptS mienia i dat~ nabyda, ad kogo' nie dotycz y .. 

VI. 

1 PrO\'Jodl~ dzialJlnosc gospodarcl(Jl (nalezy poda, form~ prawnq i przedmiol dzialalnosd): nle dotyczy 

.- osobiscle nie dotyuy ................ ..... ... ... ... ... . 


- w sp61nle 1 innymi osobami nie dotyczy 

http:dotyc.zv


Z tego tytutu osiqgnqlem(e;lam) w roku ubiegtym przychOd i dothod w wysokosci: nie dotyczy ............ . 


2. ZarzC/dzam dziaialnosci<t gospodarcz<t Jub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem t3kiej dliatalnoki 
(naJeiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotytzy .. ...... .. ..... ..... .. ..... . .... .. .... .. .... ... .... .. 

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


- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy . 


Z tego tytulu osiCjgnqlem(e;lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci : nie dotyczy ........................... . 


VII. 

1. W spolkach handlowych (nazw3, siedziba sp6Iki) : nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarz<tdu (ad kiedy): nle dotyczy 

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

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

Z tega tytulu osi<tgn<tlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy 

2. W sp6\dzielniach: nle dotyay 

- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej) (ad kiedy) : nie dotyczy 

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


Z tego tytulu osiCJgn<t1em(E;"iam) w raku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarw'l : nie dotyczy 

- jestem czlankiem zarz<tdu (ad kiedy) : nie dotyczy .... .. .... .. ... ..... .... .. 


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


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


Z tego tytulu osi<lgnqlem(e;fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci : nie dotyczy 



VIII. 

!nne dochody osj~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 
1) zatrudnienie w GOPS Nowe Miasto 
2) zatrudnienie (umowa-z:!ecenie) w "PAlIUM" Sp. Z 0.0. Nowe Miasto 
3) Urzetd Gminv Nowe Miasto - Gminna Komisja ROzwiijzywania Problem ow 

Alkoholowych 

- 83070,1511 
7951,20 zf 

3840,0011 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 warto~ci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
nalezy podac mark~, model i rok produkcjil: nle dotyczy ......................................... ... .. . .................... .. 

X. 

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartoSci powyzej 10 000 zlorych, w tym zad<lgni~te kredyty i pozyczki oraz 

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiClZku z jakim zdarzeniem, w Jakie] wysokosd): ." .. 


1) 	 kredyt konsume-ncki got6wkowy " KREDYT KOMFORT" Nr umowy 1/2019 - 20.000,00 zl w Banku 
Sp6ldzielczym w Plorisku Oddzial w Nowym Miescie - do splacenia pozostato 14 916,00 zl; 

2) 	 poiyczka hipoteczna Nr umowy 212017 - 50,000,00 21 w Banku Sp61dzierczym w Plonsku 
Oddzial w Nowym Miescie - do sptacenia p02ostato 19 788,00 zt; 

3) 	 kredyt na zakup towar6w i uSlug Nr umowy 829994390260 - 14 725,00 zl w SANTANDER CONSUMER 
BANK SA Wroclaw ul . Slrzegomska 42c - do splacenia pozostalo 8 589,55 zt; 


