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Nowe Miasto, 27 kwietnia 2021 
(miejscowosc) (dnia) 

UWAGA: 
J. 	 Osoba sktadaj,!ca oswiadczeni e obowi~na jest do zgodnego 1: prawdq, starannego i zupdnego wypclnienia 

katdej z rubryk. 
2. 	 Jeteli poszczeg6Jne rubryki nie majduj'l w konkrClnym przypadku zastosowania, nalety wpi s.ac .,nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sk1adaj'lca oswiadczenie obowi¥llna jest okresli t przynale2.nost poszczeg61nych skladnik6w 

majqlkowych, dochod6w i zobowilllan do maj l1lku odr~bnego i maj,!lku obj~lego mali:eflskll wsp6lnoSc il) 
maj&tkowq. 

4 . 	 Osw iadczenie majqlkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granic,!. 
5. 	 Oswiadczenie majijtkowe obejmuj e r6wniez wierzylelnosci pieni~zne. 
6. 	 W Cl/f~c i A oswiadczenia zawane s4) informacje jawne, W cZ/fSci B zas infonnacje niejawne dotycZl!ce adresu 

zamieszkania skladaj<!cego oswiadczenie 01"37. rniejsca poloZellia nierochomo~ci. 

CZJ<;SCA 

Ja, nizej podpisany(a)MARIOLA ANETA BUGALSKA zd. CZEKALSKA 
(imiona i nazwi sko omz nazwisko rOdowe) 

urodzony(a) 11 L1STOPA DA 1959 ROKU W MISZEWO B 
URZJ\D GMINY W NOWYM MIESCIE, POW. PLONSKI 
SEKR ETARZ GMINY 

(miejsce zalTudnienia, s(anowisko lub funkcja) 

po 	zapoznaniu siy z przepisami us tawy z dnia 2 1 s ierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadz.enia dziata lnoSci 

gospodarczej przez osoby pemi (Jce funkcje publi czne (Dz. U. z 201 7 T. poz. 1393 )oraz ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. 0 samorllJd zie gminnym (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1875)), zgodnie z art. 24h tej ustawy 

oswiadczam, i:e posiadam wchodUjce w sklad ma11e.'lskiej wSpOlnoSc i majlJtkowej lub _stanowilfce .moi 

mai9t~ odrybn~ 

I. Zasoby pieDi~zne: 
srodki pieniyine zgromadzone w waJucie polskiej: 25000,00 zt 

srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej : NIE POSIADAM 

-	 papiery wartosciowe: NfE POSIADAM 

na kwot'r : ° 

http:jedoe.II


II. 
1. Dom 0 powierzchni: zabudowy 124,44 m2) 0 \):artosd: 320000,00;d, tytul pr:a\-vny: 

-WLASNOi;c 

2, Miesz..1;,anie 0 powierLchni: NIE POSIADAM m2,o wartosci' 0 tytul pra'\\'J1y:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: TOWAROWE, powierzcbnia: 1,3951 ha 

o wartosci: 70 000100 zl rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (pO adaptacjj budynku 

gospodarczego pOW. zabudowy 35m') 
t)<1ui prawny: \v1ASNOSC 
Wsp6twla,no,<: 3/10 z 0,1201 h. ora, 3/8.z 0,0909 h•. 
Z lego tyiulu OSJqgnq:lem(y-lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d W \.vys(lkosci: !'iIE 
OSIf\GNELAM PRZYCHODG I DOCHODU 

4. Innc nieruchomo!ci: powierzchnia: DZIALKA OGRODZONA 0,10 h. 
o wartosci: 40 000,00 ~t (na dzialce budynek z pkt. 1 ONtZ g'lraz 0 u'artosci 7 000,00 zi) 

!jill! prawny: WLASNOSC 
IH. 
Posiadam ud7.ia1y w spOtkach handlov.'Ych - nalezy podac liczby i emiteota udzia16w: 
NIE POSIADAM 
udziaf}' Ie stanQ\.vi.q. pakie! wittkszy niz 10% udzia16\y w spoke: NlE DOTYCZY 

Z lego tytulu osi~gnqlem(l'larn) w roku ubleglym dochod W"'ysokoScI: NIE OSll\GNli;LAM 
I)OCHODU 

IV. 

Posiadam akcje w sp6-tkach bandlowych ~ nulezy podae. liczby i emitenta akcji: 

NIE: POSIADAM 


akcje te stanowll{ pakiet wfykszy nit 10% akcji w sp6tce: NIE DOTYCZY 

Z lego lytutu osi~gn'licm(~lam) w roku ubieglym doch6d W"ysokoscJ: NIE OSIf\GNli;LAM 
DOCHODU 

v. 
Nabylem(am) (nabyt moj mah:onek z wyhtczeniem micnia przynaktnego do jego majq!ku 

odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby pn:rv....nej,jednostek samofZtjciu 
tC!)1orialnego, ich z\'viflZk6w lub od komuna!nej osoby prawnej nasttrPujq.ce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drooze pr?etargu - nale;r,y poda': opis mienia I datI( nabycia, ()d kogo: 

NIE NABYI>AM 
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VI. 
I. Prowadzlf dzia'alnosc gospodarcZ<}f21 (nalezy podac fonn ~ prawn,! i przedmiol dziaial l1osci): 


NIE PROWADZF; 

- osobiseie NIE PROWADZF; 

- wspolnie z innymi osobami NIE PROWADZF; 


Z tego tytulu osi'lgn~tem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 

NIE OSIJ\GNF;LAM PRZYCHOD6W I DOCHOD6w 

2. Zarz~dzarn dzialalnosci() gospodarc~ lubjestem przedslawicie lem. pelnomocnikiem takiej 


dz ialalnosci (nalety poda6 form er prawn~ i przedmiot dziaialnosc i): 


- osobiseie NIE ZARZJ\DZAM DZIALALNOSCIJ\ GOSPODARCZJ\ I NIE JESTEM 

PRZEDSTAWlCIELEM LUB PELNOMOCNIKJEM TAKJEJ DZIALALNOSCI 

- wsp61nie z innymi osobam i NIE ZARZJ\DZANI DZIALALNOSCIJ\ GOSPODARCZJ\ I 
NIE JESTEM PRZEDSTA WICIELEM LUB PELNOMOCNIKJEM TAKJEJ 
DZIALALNOSCI 

Z tego tytulu osi~gn~lem(~lam) w roku ubieglym docb6d w wysokoSci: NIE OSIJ\GNF;LAM 
DOCHOD6w 

VII. 
1. W sp61kach hand lowych (nazwa, siedziba spOlki ): 

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

- jesrem czlonkiem rad y nadzorczej (od ki edy): NJE JESTEM. 

- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od ki edy) NIE JESTEM 

Z tego tytulu osi~gn~ lem(el arn) w roku ubieglym doeh6d w wysokosei: NIE OSIJ\GNF;LAM 
DOCHOD6w 

2. W sp6tdzieiniach: 

- jeSlem czlonkiem 7.ar~du (od kiedy): NIE JESTEM 

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , 
- jeslcm cz~on.k iem rady nadzorczejPl (od kiedy): NIl!: JESTEM, 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTEM 

Z tego tytulu osi ~gn~lem(elam) w roku ubieglym doeh6d w wysokosei: NIE OSIJ\GNF;LAM 
DOCHODU 
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3" W fundacjach prowadZilcycb dzia1alnosc gospodarcZ4: , 

- jestem czlonkiem ZMZljdu (od kiedy): !'IJE JESTEM 

- jestem cz!onkiem rady nad1'"orczej (od kledy): :"<lIE JESTEM 

- jestem cZ10nkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE JESTE:\1 

Z tego tytulu osi~gru]lem(~lam) w roku ubiegtym dochOd W "'Ysokosc;: NIl': OSI1\GNF;LAM 

DOCHODU 

VJII.lnne dochody OSl(}gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkow8j lub zajlfc, 

z podaniem kwot uzyskiwnnych:z kazdego tytuJu: 


dochOd .. stos.ok. pNlcy -146 218,00 zI; 

dziaialnosc wykonywana osobiscie - 3 013~70 zl; 


IX. Skiadniki mien!a ruchomego 0 wartosci po\vyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

mechaniczf1ych nalezy podac markli\ mode! i mk pmdukcji); 

S.mocbOd osobowy CITROEN C3 
rok prnoukcji 2017 

X. Zobowi~ia pieniyzne 0 wartosci powyzej 10 000 z.lotych, w tym zac14gn1yte krcdyty i 
pozyc-zki oraz warunki, najakich zostaty udzielone twobec kogo. W Zlviflzku zjaktm zdarzeniem, W 

jakiej wysokoSci): 

Kredyt mieszkaniowy wiasny ~t bipoteczny na budow1¥ budynku mieszkalnego w PKO Bf 
udzielQn), na 227 miesit"cy. Umowa kredytu z dnia 28 grudviil 2015 roku. Kwota udzieioncgo 
k<edytu 207 000,00 .1. POlostalo do .placeni. -171228,99 zl. 
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