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osoby wydajetCej 

decyzje administracyjne w imleniu w6jta l 

Nowe Miasto, 28 kwietnia 2020 r. 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajllu ofwladczenle obowr<tzana jest do zgodnego 1 prawd.... starannego r lupefnego wypetnienia 

kaide] z rubryk. 
2. 	 JeielJ poszezeg61ne rubryki nle znajdul'l w konkretnym przypadku z.astosowanla, nalez., wpisac "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadaJllica oSwiadczenle obow[<izana lest okre~l1c przyna leino~ pos.zaegolnych skfadnlk6w 

maJl[tkowych, dochod6w i zobowr'lza~ do majlltku odrfi:bnego I maj<ltku obj~ugo matiel\skil wsp61noScl" 
maj'ltkow<1. 

4. 	otwladczenle maj'ltkowe dotyczy maJ<IItku w kraju Il3 grank". 
5. 	 Ofwiadczenle maJlItkowe obejmuje r6wniei: wlerrytetnoscl pienh:J:ne. 
6. 	 W cz~sc1 A oSwiadczenla zawarte sit Informacle Jawne, W C2f;lki 8 las informac]e nfeJawne dotyczillce adresu 

zamleszkanla sktadaJiilcego otwfadczenie oraz miejsca pofoienJa nieruchomokl. 

Ja, nizej podpisany(a), 


MAGDALENA PAlEWSKA . rod . PAlEWSKA......... ................. . ............................................................ ....... . 

jimlllM i nillwlskO Of<l! nil!wisko rodowe) 

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


GMINNY OSROOEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIESCIE ................................. ............................ .......... .. 


PRACOWNIK SOCJAlNY ................. ................... ...... ................................................................................................... . 

imiejsce zalrudnieni<l, Slanowisko lub funkej<lj 

po zapOlnaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatafnosci 
gospodarczej przez osoby pefni<lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 
oswiadcza m, ie posiadam 
majatek od rebny : 

0 samorz<ldzie gminnym 
wchodz<lce w 

(Dz. 
sktad 

U. z 2017 r. poz. 
matienskiej wsp6ln

1875), zgodnie 
o~ci maj<l:tkowe

2 art . 
j lub 

24h tej 
sta nowia

ustawy 
ce m6j 

I. 
Zasoby pien i~ine: 
-srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej : NrE DOTYClY ......... ....... ................ ........................ ... .. 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOn-ClY ..... .................. ......... ........................... ..... .. 


- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY ........................................................ ...... ........................................ ... 


................................................. na kwotl~ : ....... ......... ........ . 




, 


It. 
1. Dam 0 powierzch ni: NIE DOTYCZY ml, 0 warto~ci : ........ ... ............ tytul prawny: 


2. Mieszkanie 0 powierzchni : NIE DOTYCZV m ', 0 wartoSci: .. .. ....... .. .......... tytul prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYClY 

rodzaj gospodarstwa: ...... ....... .... ........... ............... ......... ...... ... ...... ... ...., powierzchnia : .. . .. . 
o wartoSci: ... .............. .. ... ..... ........ ......... .............. . ... ........ . 
rodzaj zabudowy: ....... .... ..... .. .. ......... .................. ...... ......... ...... . ............ . 
tytuf prawny: ..... ...... .. .. ..... ........................... ............. ............ . .......................... . " .... , ...... .... , .... . 
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i dochOd w wysokoki : ............ .. ... ... ... ... .... . . 


4. Inne nieruchomo~ci: NIE OOTYCZY 
powierzchnia: .. .... ............... ..... ....... .. .... ......... . 

o warto~ci: ............................ ............. .. ................ .... .. .... .................................................................... . 


tytut prawny: . 

III. 

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - nalety podac liclb~ i emitenta udzial6w: NIE DOTYCZV 


udziaty te stanowi(l pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6 lce : ....... . 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubicgtym dochod w wysokoki: 

IV. 


Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYClY 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce : 

Z tego tytutu osi(lgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: .................................................... . 


V. 
Nabytem(am) (nabyi m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maj(ltku odr~bnego) 


od Skarbu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorlqdu terytorialnego, ich 

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub lwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegato 

zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: 

NIEDOTYCZV......................................................... . 




VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz.f (naJety podac form~ prawnct j pnedmiot dziatalnosci): NIE DOlYCZV 

- asobiscie ... ................ ............... ........... .... .... . 

- wspoln ie z innym; osobami ................................................................................................ .. ............ .. . 

Z tego tytutu osi~gn~tem(E:fam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .. .... ............ ... ......... . 


2. 	 Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dziatalnoSci 

(naleiy podac formE:: prawnCl i przedmiot dziatalnosci): N1E DOTYCZV................................................ .......... . 

-	 osobi~cie 

- wsp61nie I innymi osobami ....... ....... ......... ........ ....... ......... ...... ........... .... .......... ...... ............. ... ... ......... .. 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam ) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: ........ .. ................................... ..... 


VII. 
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : NIE DOTYCZV 


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


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


- jestem czlonkiem komisj i rewizYinej (od kiedy): ...... .. .............. ........................ .................................. . 


Z tego tytulu os iunqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki : .. ...... ......... ........... ... . 


2. W sp6ldzielniach : NIE DOTYczY 

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


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


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


Z tego tytutu osj<lgnijtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: ...... ...... ........... ..... .......... ....... .. . 


3. W fundacjach prowadzqcych dzialaln o~c gospodarczq: NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem Z03fZqdu (od kiedy): ................................................................................................... . 


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


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


Z tego tytutu osiqgniltem(~tam ) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ... ........ ....... ........ ........ ....... ..... . 




VIII. 

Inne dochody oslqgane z tytulu zatrudnienla lub innej dllafalnosCi zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych l katdego tytufu: ZATRUDNIENIE IN GM!NNYM OSRODKU POMOCV SPOtECZNEl 

W NOW'/M MIESCIE - OOCH6D BRuno 45.872,84 ,I .....m ...........,........................................... 


IX. 

Sldadniki mienia ruchomego 0 wartosd powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojatd6w mechanicznych 

na!ezy podac mark~, mode! i rok produkcji): NIE OOIYCZY 


X. 

Zobowiqlania pieni~ine () wartoSci powyiej 10 000 ztotych, w tym 2aciqgn\e:te kredyty 1 p0lyczki oral 

warunki, na jakich lostaty udzielone {wobec kogo, W zwi~zku Z jakim zdarleniem, w jakiej wysokoSci); 

NIE DOTYCZ¥ 



