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Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaJ'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego 1 prawdit, starannego i lupefnego wypefnienia 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Jezeli pOSlcteg6lne rubrykl nie znajduJa w konkretnym przypadku lastosowanla, nalety wplsac "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba skfadaj<lca o~wladclenie obowiitzana jest okre~lic pnvnalei:no~c pOSlczeg61nych sktadnlk6w 

maj<ltkowych. dochod6w I lobowi<lzan do maj<ltku odr~bnego i majiltku obj~telo matienskct wsp61nokict 
majqtkow~. 

4. 	 Oswiadttenie majiltkowe dotyczy maj<ttku w kraju Ila granicq. 
5. 	 Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wlerzytelnoici pleni~i:ne , 

6. 	 W cz~ici A o~wladClenla zawarte Set informacje jawne. w cz~ki B lai Informacje nleJawne dotyClilce adresu 
zamleszkania skladaJ<1.cego o~wiadczenie oral mle jsca poloienla nieruchomo.ki. 

Ja. niiej podpisany(a), Marianna Czarnecka - nazwisko rodowe - Podlaska 
(imiOna i nalw~l::o Of"l "alWlsko rodow~) 

urodzony(a) 24 marca 1955 r. w Puttusku 

Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej w Nowym MleScle - kierownik osrodka 

po zapo!naniu sir:: z przepisami ustawy ! dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogr:miczcniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby petniCjce funkcje publiczne (Oz. U. l 2017 r. pOl . 1393) oraz ustawy z doia 
8 marca 1990 r. 0 samorzCj dzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. pOz. 1875), zgodnie Z art. Z4h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodz<,!ce w sklad maftenskiej wsp61noki maj~tkowej lub stanowiace mol 
majatek odrebny: 

I. 


Zasoby pieni~ine: 


- srodki pjenl~ine 19romadzone w walucie polskiej: - 6 522,51 zf 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej : nle dotycry , 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy .......... ... .... ...... .......... ............ ........ ..... ... . 


................................................. na k.wot~ : nie dotyczy ..... " .. 


http:nieruchomo.ki


II. 
1. Dom 0 powierzchni : 280 m2, 0 wanoSci: 300.000 zt tytul prawny: wspolwtasnosc w cz~sd 4/6 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, a wartosci : nie dotyczy, tytu/ prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo ralne : 

rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 
o wartoSci: nie dotyczy 
radzaj zabudowy: nie dotyczy 

tytut prawny: nie dotyczy 
Z tego tytulu OSi'lcn'llem(E:tam) w roku ubieglym przych6d i doth6d w wysokoki: nie dotycz,/ 

4. Inne nieruchomoSci: 
powierzchnia: 800 m1 

o wart oSci; 30.000 zI ... ....... .. .... ..... . ". 


tytul prawny: wspOfwlasnosc w cz~sci 4/6 

111. 


Posiadam udziaty w sp61kach handlowych - naleiy podac lic zb~ i emilenta udzial6w: nie dotyczy 


udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy .. 

Z tego tytulu osi<lgn<l.lem(~lamJ w roku ubiegtym doeh6d w wysoko~c i: nie dotyezy 

IV. 

Posiadam akeje w sp61kaeh handlowyeh - naleiy podac l iczb~ i emitenta akcji : nie dotyezy 


akeje te sta nowiq pakiet wi~kszy nii 10% akeji W spolee : nie dotyezy 

Z tego tytulu osiqgnq,lem(~lamJ W roku ubiegtym doeh6d w wysokoSci : nie dotyczy 

V. 
Nabylem(am ) (nabyl m6; malionek, z wyiqczeniem mienia przynalet nego do jego majijtku odr~bnegoJ 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ieh 
zwiijzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zWiqzku metropolitalnego nastl;:pujqce mienie, let6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datI;: nabycia, od leogo : nie dotyczy .. ... ..... .... ... . . 

VI. 
1. Prowadz~ dZialalnosc gospodarezq2 (naleiy podac form te; prawnij i przedmiot dzialalnosei): nle dotyczy 

- osobiseie nle dotyczy .. ... . 

- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy ... ... ........ ... ......... .. . 




Z tego tytulu osi<lgnqlem(~fam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy .... ... .. . 


2. ZarzCldzam dzialalnosci<l gospodar~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(naleiy podae form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) : nle dOtyClV ..... ... ... ................... ............... .. .. .... . 

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


- wsp6lnie z innymi osobami nle dotycz:y ............................................................... ... .. .... ... ....... .......... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .... .. 


VII. 

1. w spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zan:qdu (od kiedv) : nle dotyczy 

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

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

Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : nie dotyczy ............................ . 

2. W spoldzielniach: nle dotyczy 

- jestem czlonkiem zan.qdu (ad kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (ad kiedy) : nie dotyczy ........................................................ ... ..... . 


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doc hod w wysokosci : nie dotyczy .......................... . 


3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnose gospodarczq: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy ...... ....... ............. ....... ............. ......... ......... . 


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


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nle dotyczy 


Z tega tytulu osiqgnijlem(E:'am) w roku ubiegtym doched w wysokoSci : nle dotyczy 



VII!. 
lone dochody osiqgane 1 tytufu zatruanjenia lub inneJ dz:iaialnoscl zarobkowej lub zajlic, z pod aniem 
kwot uzyskiwanych zkaidego tytulu: 
1) zatrudnienie w GOPS Nowe M;ssto - 84731,00 If 
2) zatrudnienie \umowa-zlecenlel w "PAUUM" Sp... 0.0. Nowe Miasto 7382,40 ..1 
3) Urz<:jd Gminy Nowe Miasto - Gmrnna !(omisja ROlWlql'(Wania Problem ow 

Alkoholowych 4 {Joo,ao 11 

IX. 

Sldadnikl mienia ruchomego 0 wartoscl powyzej 10 GOO llotych IW przypadku pojazd6w meehanicznych 

na!eiy podac mark<:;, mode! i rck produkcji}: ole dotyczy .".".U'H'''''H HHP"'''.'.HH.'U. 


X. 

Zobowiqzania pienil;ine 0 warto5c! powyiej 10 000 xtotych, w tym zadqgni~te kredyty i poiyczid oraz 

warunki, na jakjch zostaty udzie!one (wobee kogo, W lwi<lzku z Jakim zdan:enjem, w jaki€j wysokosdJ: 


1) 	kredyt konsumenckl got6wkowy "KREDYT KOMFORT" Nr umowy 1/2019 - 20,000,00 zl w Banku 
Sp01dzlelczym 'ttl Ptolisku Oddziat w Nowym Mlescie - do sptaccnla pozostafo 12 204,00 :0:1; 

2) pozyczka hlpoteczna Nr umowy 2f2017 - 50.000,00 xl w Banku Sp6fdzielcz:ym w Pronsku 
Oddziatw Nowym Miescle - do spiacenia pozos-tato 15 132,00 zt; 


