
a5atly zaFiliit,baJ,,6ej i utaAka aFgaRW zan:"azajiit6eBQ 8",iAA.1 anti" p,aWAit oral osoby wydajClcej 
decyzje administracyjne w Imieniu w6jta l 

Nowe Miasto, dnia 29.04.2021 r. 
(mleJ~towo~) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaj'lca oSwiadczenie obow1<tzana Jest do zgodne80 z prawdt, starannego I zupetnego wypetnlenia 

kaidej z rubryk. 
Z. 	 Jereii poszczeg6ine rubryki nie znaJduj<t w konkretnym przypadku zastosowanla, naiezy wplsac "nie dotvczv". 
3. 	 Osoba ~adaj<tca oSwiadcz~ie obowi<tzana Jest okrdlit przynaietnosc ponczeg6inych skladnik6w 

maJ<ttkowych, dochod6w i zobow1<tun do maJ<ttku odr~bne80 I maJiltku obJ~tego malierisk" wsp6JnoSclC1 
maJ<ttkowil· 

4. 	 Ohvladczenle majiltkowe dotyczy ma!<ttku w kraju I za granl~. 

5. 	 OSwladczenle maj"tkowe obejmuje rownlei wlerzyteinoScI plenl~tne . 

6. 	 W cz~1 A ~wladc.zenla zawarte s'llinformacje jawne, w cz~kj 8 za~ informacle nleJawne dotyCZ<lce adresu 
zamieszkania sktadaj'lcego ohviadczenle oraz mlejsca polotenla nleruchomoki. 

Ja, niiej podpisany(a), GABRIELA MARIA POOCZASKA PIEKUT 
(jmja~; n~fwlsko OlU n~lWl!J<.o rodowe) 

urodzony(a) 24.03.1963 r ................................. " .. """,,................................... w SIElEC ................................ 


GMINNY O~RODEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIESCIE - SPECJALISTA PRACY SOCJAlNEJ 

.................................................. .... , 

(miehce utrudnlenia. st3nowlsko lub fuokcjol) 

po zapoznaniu si~ z przeplsami ustawy z dnia 21 sierpn ia 1997 r. a ograniczeniu prowadzenia dzialalno~ci 
gospodarczej przez osoby pe1niitce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. paz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gmlnnym (Dz. U. z 2017 r. paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
o~wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad malienskiej wsp6lno~ci majatkowej lub stanowi<tce m6j 
majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~i:ne: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 7000 zt - WSP6tWtASNOSt ........ .. 


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

- pap iery wartosciowe: NIE OOTYCZY 

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




II. 

L Dam 0 powierzdmi: 90 mi, 0 wartosci: 100000 zt tytut prawny: WSPOtWtASNOSC 

2 M!eszkanie 0 powiefll:hnl: N1E DOrvCZI( m~z 0 wartosci: NIE DOTYCZY tytUf prawny: Nit DOTYCZY 
3. Gospodarstwo mine: N1E DOTYCZV 

rodzaj gospodarstwa: """, ... "",,, ",,,,,n,,,,,',,,,,,,,,,,, , , , n.,.,,,,, .... ,, powlerzchnia: ........... .. 
<> wartosci: ................... ", ..... ,"" " ............................................ " .. ",' ............' ........ , .......... . 
rodzaj zabudowy: .... , ... ,." .. ,,,,... ", .. , .... ,.................... ., .. , ........ , ....................... . 
tytut prawny: ....... , ................ .,.. ..... .,.,................ . ............... ,,, .. 
z tego tytUfU osiqgnqtem(~aml w roku ubiegJym przychod I doch6d w wysokosd: 

4. Inne nieruchomoSc!: 
powierlchnia: dziatka pod domem pkt n ust 120001' 

tywt prawny: WSPOtWtASNOSt.n 

III, 

Posiadarn udziaty w spofkach handlowych - na!eiy podac liczbl; i emitenta udziM6w; N!E DOTYCZY 


udl.i3fy te stanowfq paklet wi~k$zy (iii 10% udziat6w w spoke:, 

IV. 

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalely podac liczb~ i emitenta akcji: Nl£ DOTYCZV 


akcje te stanowiq pakiet wit:kszy nii 10% akcji w spoke: 

Z tego tytUfU osiq:gm~tem(lifam) w roku ubieglym dochOd w wysokosd: ...... " ..... 

V. 
Nabytem(am) (nabyl moj mationek, l WYfqczenlem mlenia przynale~nego do jego maj,qtku odn:;bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej ponstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, len 
:cwiqzk:6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitainego nastfipuji.j:Ce mienie, I<tore pod legato 

zbyciu wdrodze przetargu - nalety podac opis mlenia I dat~ nabvcia, od kogo: NIE DOTVCZY ."., 



VI. 

1. Prowadl~ dziatalnosc gospodarClq2 (nalezy podac formE: prawnq i przedmiot dziafalnoSci); Nie 

OOTYCZY 

- osobi~cie ........ .. ........ ....... .. . 

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


Z tego tytutu osiqgn~tem(~tam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..... ... ....................... .. 


2. 	Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarCl q lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoSci 
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) : NIE DOTYCZY ... ............... ......... ........... ........... . 

- osobiScie ... ......... ...... .. .......... ...... .. , .. . 


-wsp6lnie z innymi osobami ...... ... ...... .................................................... ....__ ......... ...... ....... .... ........ .... ... ,.. 


Z tego tytulu osiitgniltem(E;:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ............ .. ........ .............. ........... . 


VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spalki): NIE DOTYCZV .......... .. ...... .............................. ............ . 


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


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): .......... ...... .... .. .. , ........... ...... . 


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


Z tego tytulu osiilgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .......... ........ ..................... .. 


2. W sp6tdzielniach: NIE DOTYCZV 

-	 jestem cztonkiem zarz<\du (od kiedy): ........ .... .......................... ..... . 


-	 jestem czlonkiem rady nadzorczel (ad kiedy): ..... ................................... ......................... .................. . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): 


Z tego tytulu osiqgnqlem((lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : ....................... .. ... ..... ... .. ........ . 


3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY 

-	 jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy) : ...................................... ...... ...... .. . , .. ..... . . 


-	 jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

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


Z tego tytufu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .... ......... .... ..... .. ......................... . 




2011 

VIII. 

!nne dochody oSi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej d7:l<.lla!f'!OSci zarobkowej lub zaj~tf l pOdaf'liem 

kwot uzyskiwanych z: kaldego tytutu: 

ZATRUDNIENIE W GOPS NOWE MIASTO - DOCH6D,. 65817,35 Zt ___ _,. ____ , ____ ,,_.___. __. ___ 

GMINNA KOMISJA ROZWI!\zywANIA PROBLEMOW AlKOHOLOWVCH W NOWYM MIESCIE ,. DOCHOD 

1152,00 Zt_ 

IX, 
Sktadniki mienia ruchomego 0 warto~d powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicwych 
naleiy podac mark~, model i rok produktji): SAMOCHOO OSOSOWY - NISSAN NOTE ROK PRODUKCJI 

x_ 
Zobowiqzania pienlE;ine 0 wartosci powyzej 10 000 dotych, w tym latll.{gnj~te kredyty i pOlyaki or.:H: 
warunki, na Jakich zosta-ty udzielone (wobec KOgO, Wlwiqdw z jakim ldarzeniem, w jakiej wysokosci): 


