
eselat; iaFl~"ujil6e:i i ,a'eFika ereaFifol ur=zil"aai~6eg9 g~iRRii 9SSlaiOll prawFliOll oraz osoby wydajetcej 
decyzje adrninistracyJne w imieniu w 6jta 1 

Nowe M iasto, dnia 29.04.2020 r. 
(miejSl:owostj 

Uwaga: 
1. 	Osoba sktadaJ'lca o~wladc.zenle obowiilzana jest do zgodnego z prawd\. starannego i zupetnego WVpetnlenia 

kaideJ z rubrvk. 
2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajduJ'!: w konkretnym pftypadku zastosowania, naleiy wplsac "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadaj,!:ca o~wiadczen(e obowli1zana Jest okrdllc przynaleino~c poszczeg61nych skiadnlk6w 

maJi1tkowych, dochod6w 1 zobowii1zan do maj'ltku odr~bnego i ma]iltku ob]~tego matieflsk'l wsp6lno~clil 
ma]iltkow<!.. 

4. 	 O~wladczenie maj'ltkowe dotyczy maj<!.tku w kraJu I za gtank". 
S. 	 OSwladczenle ma]iltkowe obe]muje r6wnlei wlerzvtelno~d pleni~ine. 
6. 	 W Cl~~cI A o§Wiadoenla zawarte S<I informacje Jawne, W C2~Sd B za~ informacje niejawne dotyCz'tce adresu 

z.amleszkanla sklada]ilcego o~wladczenle OICII miejsca poloienla nleruchomo!cl. 

Ja, niiej podpisany(aJ, GABRIELA MARIA PODCZASKA P(EKUT 
(lmio"3 i MIWlsko o raz "3zwlsko rodowcl 

urodzony(a) 24.03.1963 r.............. ..... ... ............. ................ .......... .................. . w $lflEC .............................. . 


GMINNY OSRODEK POMOCY 5POtECZNEJ W NOWYM MIESCIE -5PECJALl5TA PRACY 50CJAlNEJ 

.. ... .. ... , 

(m!ejsee zatrudnienia, sta"owisko lub funkejaj 

po zapoznaniu si ~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnoki 
gospodarczej przez osoby peiniCice fun kcje publlczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r . 0 samorz<!.dz ie gminnym (Oz . U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
o~wiadczam, ie posiadam wchodzilce w sklad matier'iskiej wsp61noSci majatkowej tub stanowiCjce m6j 
majqtek odr~bny: 

J. 

Zasoby pienj~i.ne: 


- ~rodk i pienj~i:ne ZEromadzone w walucie polskiej: 5400 zj - W5P6tWtA5NOSC .. .......... ... .......... ..... .... . 
. . ' 

- srodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej: NIE OOTYeZy 

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY 

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


http:pienj~i.ne


II. 
11. Dam 0 powierzch ni: 90 m , 0 wartosci : 100 000 zi tytut prawny: WSPOtWtASNOSC 

2. Mieszkanie 0 powierzchni : NIE DOTYCZY m 1, 0 warto~i : NIE OQTYCZV tytut prawny: NIE DOTYCZY 
3. Gospodarstwo ralne: NIE DOTYCZY 


(odzaj gospodarstwa : .. .... .... ...... .. . .... ... ...... .. ...... .. ....... ... ..... ... .., powierzchnia: .... . .. 

o wartDsci : ............. ........... ...... .. . ............................................................................ . 


rodza; zabudowy: ... ". ........... ... ... ........... .... .. " ...... ........ . . 

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


Z tego tytulu osi'lgnilfem(E:lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... ..... .. . .............. . 


4. lnne nieruchomosci: 
2powierzchnia: dziatka pod domem pkt II ust 1200 m 

o wartosci : 10 000 zf ..... .... ............. . 


tytut prawny: WSP6tWt.ASNOSC .. . 

III. 

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb.;: i emitenta udziat6w: NIE DOTYCZY 


udziaty te stanowiq pakiet wi.;:kszy nii 100/0 udziat6w w sp6lce: . 

Z tego tytulu osi<tgnqlem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : 

IV. 

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac IiczbE:: i emitenta akcji: NIE DOTYClY 


akcje te stanowi~ pakiet wif;kszy nii 10% akcji w spolce: 

Z tego tytutu osiqgn<ttem(e1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: . 

V. 
Nabytem(am) (nabyt moj malionek, l wyf"czeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) 

~ 	 oCt Skarbu, Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastE::pujqce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE:: nabycia, ad kogo: NIE OOTYCZV ... .... ........ . . 



" 


VI. 
1, ProwadlE: dlialalno~c gospodarCZql (naleiy podac form€; prawnq i przedmiot dzialalnosci) : Nie 

DOTYCZY 

- osobiScie 

-wsp6lnie z innymi Qsobami ... .. ....... ... ...... ... ... 


z tege tytulu osi<l.gnqtem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .. .... .. ........................ . 


2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq rub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziafalnOs<:i 
(naleiy podat form~ prawn<t i przedmiot dZialalnoSci) : NIE DOTYCZY ... . ....... ........ " ...... " ............... .. .. . 

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


- wsp6lnie z innymi osobami ... .. ..................................................... .. ....... . 


Z tego tytulu osiqgn<l:lem(~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : ................ . 


VII. 
1. W spofkach handtowych (nazwa, siedziba spofki): NIE OnNeZV.. 


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


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


• • - jestem czli"''lkiem kOr71isji rcwizyj r. ,:} ~'d kie.dy): ... .. ...... , .. ....... .. ....... ... ....... .. ...... .. 


Z tego tytulu osi<tgn<t1em(E:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... .......... .. . 


2. W sp6tdzielniach: NtE DOTY(ZY 

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

- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): 

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


Ztego tytulu osiqgn<tlem(~iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... 

3. W fundacjach prowadz<tcych dZiaialnosc gospodarczq: NIE D01YCZY 

- jestem cztonkiem zarzijdu (od kiedy); ........ .. ..................__ ..................................... .. 

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od Idedy); .. .. 

l tega tytulu osi'ignijfem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .... .... .. ....... .............................. . 




VIII. 

lnne dochody osiijgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatafnosci zarobkowej lub zaj~t. z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 

ZATRUONIENIE W GOPS NOWE MIASTO· OOCH60 - 61862.50 Zl ...... ...... .. .... .. ..... ...... ...... . .... .. .......... .. 
GMINNA KOMISJA ROZWIi\ZYWANIA PROBLEM6w ALKOHOLOWYCH W NOWYM MIESm -OOCHOO 

1536,00 Zt. 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego a warto~.ci powyiej 10000 ztotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podac markE:. model i rok produkcji): NJE OOTYCZY ................ .. ..... ... .. ...... .... .. ......... ... .... ...... .. .... . .. 

X. 
Zobowi~zania pieniE:ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki. na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
KREOYT KON5UMPCYJNY W BANKU SP6LDZIELClYM W PlONSKU OOOZIAt W NOWYM MIESCIE NR 

UMOWY 27/2017 OKRES KREOYTOWANIA 00 2017.08.01-2020.07.01 SALOO ZAOWZENIA 5446,00 Zt 

". 


http:2017.08.01-2020.07.01
http:warto~.ci
http:61862.50

