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~'i'JCZENIE MAJA TKOWE

w6jta, zastftpcy w6jta, sek etarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,
osoby zarzlldzaj~cej i czlonka organu zarzi\dzaj'!cego gmin0ft osobi} prawni} oraz osoby
wyd.j~cej

decyzje administracyjne w imieniu w6jta'
.. .. .. Nowe Miasto" dnia .25.04 .2021 .. r.
(m iejscowosc)

Uwaga:
I. Osoba skJadajItca oswiadczenie obowillzana jest do zgodnego z prawdq, staraonego i
zupelnego
wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jei:eli poszczegolne rubryki Die znajduji\ w konkretnym przypadku Z8stosoW8nia, Dalei}'
wpisac "Die dotyczy",
3. Osoba skJadaji\ca oswiadczenie obowillzana jest okreslic przynalei:nosc poszczeg61nych
skladnik6w
majiltkowych, dochod6w i zobowillzan do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj<:tego
malieilsk'l
wspolnosci:t
maj:ttkow:t.
4. Oswiadczenie maj~tkowe dOtyczy maj1ftku W kraju i 1;8 graniq.
5. Oswiadczenie maj:ttkowe obejrnuje rownie:i wierzyteinosci pienic;zne.
6. W czc;sci A oswiadczenia zawarte sl\ informacje jawne, W cz~sci B zas informacje
niejawDe dotyczllce adresu zamieszkania skJadaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca
potoi:enia nieruchomosci.

CZF;SC A
la, nii ej podpisany(a),
.... ... Elzbi eta Szymanska.,M izeria .. ......................................................................... ....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...23.03 . 1962r.......... ..... ................ w.Dzi aldowie .. .... .... ... ... ... .... .
Urz'ld GlUiny w Nowym MieScie, Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i
Ochrony Srodowiska
(miejsce zarrudnieni a, s tanow is ko lub funkcja)
po zapoznaniu s ilt z przepisami ustawy z dnia 21 sierpni a 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
dzi alalno sci
gospodarczej przez osoby pemi'lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. paz. 1393) oraz ustawy z
dni a
8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 20 17 r. paz. 1875 ), zgodnie z art . 24h lcj
ustawy
osw iadcza m, ze posiadam wchodz<lce w skJad ~ ti..eil s kiej wsp6lnosci_ maj 'ltkowej Jub
stanowiqce m6j maj<ltek odrybny:

I.
Zaso by pieni yzne:
- srodki pien ic;zn e zgromadzone w walucie polskiej : ... .3 2 OOOzLwsp6lwlasnosc z myzem ..... .

•

- srodki pi eDj ~ine zgromadzone w wa lucie obcej: ....... .nie dotyczy .. ... ..... .. ... ..... ... ... .
.... ..... .... .... ... ..... ... ...... ... ... ........
- papiery wartosciowe: .. ......... nie dotyczy...
03 kwot(( : .... .. .... ..... ... .. ... .. ..... nie dotyczy ................................................... _............... .

fi.
1. Dam 0 powierzchni : ....... 150 ....... ...... ..... m 2, 0 wartoki: .,,300 000 zl ...
tytul prawny: ..... akt notarialny-wlasnosc .. .. ...... .. ...... ... ... .
2. Mieszkanie 0 powierzchni : .. oie dolyczy.. m 2, 0 wartosci: .nie dotyczy... tytui prawny: .. ..nie
dotyczy ..... .......... ..... .. .
3. Gospodarstv/o rolne:
rodzaj gospodarstwa: ........nie dotyczy ..... ..... ., powierzchni a: ., nie dotyczy ..
o warto sc i: .. ...... ......... ..nie dotyczy .. ....... .. .. .. ... .... ..... .. .. ....... ......... .. ...... .. .... .
rodzaj zabudowy: ......... nie dotyczy ........................ ........ .. ,....... ,....... ,...... " ..
tytul prawny: ....... ...... .. .. .nie dotyczy .... ... ... ...... .. ...... .. ...... ... .... ... ....... .. .... .. .. .
Z tego rytulu osi ~gn<t 'em(~ tam) w roku ubiegiym przych6d i dochod w wysokoki: .....
4. !nne ni eruchomo sc i: dzialka zabudowana budynkiem mieszkalnym
powierzchnia: .. .. .... 1OOOml.. ... ...... ... .... .... .... .... .... .... ... ..... .. ...
o wartosci: .............. .50 OOOz!... ........... ..... ... ....... .... .. ...... ...
tytul prawoy: . ... .. akt notarialny- wsp6lwlasnosc z ml(zem .. ..

Ill.
Posiadam udziaJy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
...... ,........ ,..... nie dotyczy .. .... ... ..... ........ .. .. ... .... .... ... .. ... ... ..... ... ...... .. ..... ... ............. ... ..... ... ...... ..
udzialy te stanowi'l pakiet wi~kszy ni i. 10% udzial6w w sp6lce: .... .. nie dotyczy................
Z tego tyturu osj'lgn~ t em(f(la m) w roku ubi egtym doch6d w wysokosci: ....... ni e dotyczy .. ..

IV.
Posiadam akcje w sp&l:kach handlowych - nalei:y podac liczblt i emitenca akcj i:
.... ..... ... .. .nie doryczy ............................................. ............. .,.. .... .,.. .... .,....... ,... ... ,... .... ,.. .... .. .
..... .... ...... nie dotyczy ... .. .. ... .... .... .... ..... .. ...... .. ...... .. ...... ... .... ... ...... ... .... .. .. ... .... ..... .. .. ... ... .. ... ..
..... ... ..... ... nie dotyczy .. ...... .... .... ....... ................................................................................. ,
akcje te stanowi'l paki et wif(kszy nii 10% akcji w sp6ke :
.... .... .... ...nie dotyczy .. ... ..... .... ... .. ... .................... ... ............. ........ ........ .... ... ......... .. ............ .
Z lego tytulu osi'lgn'llem(ltlam) w roku ubi eglym doc h6d w v.rysokoki: ,... .. nie dotyczy .. ..

V.
Nabykm(am ) (n abyl m6j malionek,. z wyl'lczeniem rnienia przynaleznego do jego maj 'ltku
odr,bnego)
od Skarbu Panshlia, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich
zwillZk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi¢ru metropoJitalnego nast~ puj C:!ce mienie, kt6re
podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opi s mi enia i dat~ nabycia, ad kogo: .......nie
dotycz y....

VI.

I. Prowadzf( dzialalnosc gospociarcZ4 2 (nalezy podac fOnTI lt prawn ~ i przedmiot dzialalnosci):
....... ... ... ...... ..nie dotyczy.. ....... .... .... ........ ..... .. ... ...... .... .. ... ... .. ........ ...... .. .....- osobi scie.
- wsp61nie z innymi osobami ..... .nie dotyczy ..... ...... .. ...... .. .... .... .... .. .......... ......... .. .... .. ... ..

•
Z tego tytulu
dotyczy .. ....

osi'lgn'llem(~lam)

w roku ubiegtym przychod j doched w wysokosci: ... nie

2. Zarz<}dzam dziatalnosci<} gospodarcz'l tub jestem przedstawicielcm, pe!nomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac fOm1~ pra w'll'!
przedmiot dzialalnoSci);
...... nie
dotyczy .. ....... ........ ... ..... ... ... ... .

- osobiscie ..... .nie doryczy..................................................... .
- wsp61nie z ilUlymi osobami .. ... .... ..... nie doryczy ................ .
Z tego tytulu os i l}gn"le m (~lam) w roku ubi eglym doched w wysokosci: .. .nie dotyczy .. .... .

VII.
I. W sp6Jkach handlowych (nazwa, si edziba sp61ki):
.. .nie dotyczy .. ....... ....... ........ ...
- jestem czlonkiem zarz<}du (od kiedy): ... .. ..... .. ..
nie dotyczy ... ............ .. ... .. .. ... .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......... nie dotyczy....... ........ .............. .
- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): ... ...... .... nie dotyczy....... ..... .. .... .. ...... .. .

Z tego tyturu osi'lgni}iem(criam) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci: ....... nie dotyczy ..... ..
2. W sp6!dzielniach:
.. .. nie dotyczy................... .................. ..... .............. .
- j estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ... ........ ..... nie dotyczy .. .. ................... .. .... ........ ... .

- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): ............ .... .. ..nie dotyczy .. .... .. ..... .. ..... .. .. ..
- jestem cz!onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......... nie dotyczy ................. .. .... ... .... .

Z tego tytt1lu osi'lgn'liem(ctlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .... ni e dOlyczy......
3. W fundacjach prowadzi}cych dzialalnosc gospodarcZ4:
... .. ..... ... .nie dotyczy ..... ...... ..... ..... ... ..... ..... ..... ....... ........ .. ..... .. .. .
- jestem czlonkiem zarz(!.du (od kiedy): ....... ... .nie dotyczy.... .. .... .. .............................. .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... .nie dotyczy ... .... ... ..... .. .... .... .... .. .....
- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ....... nie dotyczy........................... .
Z tego tyturu osiqgn !}lem(ylarn) w roku ubi eglym doch6d w wysokosci: ... .nie dot yczy......

VIII.
Inne dochody osi<lgane z tyrulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJ ~c , z
pOdaniem kwot uzyskiwanycb z kaidego tyturu: .. stosunku pracy 87 607,63zl , za prace z tytulu
spisu rolnego .... 6 200 z1.. ....... ... .... .... .. .

IX.
Skladniki mi ema ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlolych (w p rzypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marktf, model j rok produkcji ): .. .. sam .osobowy .. Hyundai i30
2019.r. .... ... .... .. .. ... ....... ..... .

X.
Zobowjl}z•.mia pieniyZfil! {) wartoscl powyzej 10 000 zlotych, w tym

zacil:1gni~fe

kredy1)' i

pozyczki oraz wanmkL na jakich zostaly udzielone (\\Iobec kogo, w Z\vi1}zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej v,rysokosci): "" ........
,nie dotyczy ...
uq ..
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