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wójta, zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzaiącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

PONIEC , dnia 26 rv 2016
@

Uwaga:

1. osoba składająca oŚwiadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

L Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisai ..nie
dotvczy.'.

3. osoba składająca oświadczenie obowiąana jest określić paynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4 oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. oświadczen i e majątkowe obejmuje równ ież wierzyte I ności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚÓ A

Ja, niżej podpisany(a), EUGENIUSZ sTANIsŁAw NowAK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 CZERWCA 1960 ROKU W POMECU
SZKoŁA PoDsTAwowA w PoNrECU -NAUCZYCIEL

URZĄD MIEJSKI W PoNIECU Z-CA BURMISTRZA PONIECA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzelnliłr
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 'l06, poz. 679, z 1998 r l.llr
113, poz. 715 i Nr 162, paz. 1126, z 1999 r' Nr 49, poz" 483, z 2Ńo r. Nr 26, poz. 306 orazz2ao2 r. Nr 11iil
poz. 984 i Nr 214, poz' 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200ll
r. Nr 142, po2.1591 orazz2OO2r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, paz.12'i'1i
Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w slłlłalil
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie oK.5l 000 ZŁ

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYCZY

- papiery wartościowe: NIEDoTYCZY

na lQvotę:
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'1. Dom o powiezchni: 12O m 2, o wańości: 115 o00ZŁ

tytuł prawny: wspoł-wrłsNoŚc
2' Mieszkanie o powiezchni: NIE DoTYCZY ffi 2, o wańości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: NiE DoTYCZY
o wańości:

, powiezchnia:

rodzajzabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: NtE DoTYCZY

4. lnne nieruchomoŚci:
powiezchnia. BIIDYNEK GoSPoDARCZY -4|M2,BUD\'}{EKIIANDLowY -9łM2.GARAŻ -34ilnŻ

GRUNTY . I7 60M2, GRUNTY - 152M2

o wańości: 214 864ZŁ

tytułprawny: wSPoŁwŁAsNoŚC

n.
1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NIEDOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o udziałów w spółce: Nm DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIEDoTYCZY

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych * należy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 1ao/o akcjiw społce: NIEDoTYcZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIEDoTYcZY

owww.słgnfo.m.pl sp. zo'o.' +.mail: biuro@signform.pl, tel' (c'22) 337-11_51' łax: (o^22) 337_11-52



v.

Nabyłem(am) (nabył mój mafżonek' z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej, jednostek samoządu
terytońalnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegałc zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NTE DOTYCZY

Vt
1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (naleŻy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

-wspolnie z innymi NIEDoTyCZy

7tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł'ym pzychod i dochód w wysokości: NIE DoTYcZY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

NIEDOTYCZY

NIE DOTYCZY

1/U.

_wspólnie z innymi NIEDoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: NIE DSTYCZ\.

1. Wspołkach handlowych (nazwa, siedziba społki): NIEDoTYCzY

_ jestem członkiem zauądu (od kiedy): NIE DoTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od NIE DoTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docho'd w wysokości: NIE DoTYCZY

2. W spÓłdzielniach:

owwwsignform.pl sp. zo.o', e_mail: biuro@signform.pl, ter. (vn) 3a7ł1-51' łax: {$Ż2)337-11-52



NIEDOTYCZY

- jestem czbnkiem zarłHu (o'd kisy): NIEDoTYcZY

- jestem cabnkiem nady nadzorczej3 (d kiedy): NTEDOTvCZv

-lestem czbnkiem kom'sji rcwizyjnej (od kiedy): ry4i pOryCZy

Z tego tytufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE D6TYSZY

3. W fundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczą NIE DoTYcZY

- jestem czbnkiem zarządu (od kiedy): NtEDoTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od NIEDoTYCZY

- jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE Doryczy

\/I.

Z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NrED6TY6ZY

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanienrt

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ZATRIIDNIEMA w URZĘDZIE MIEJSKIM w PoNIECU I sZKoL"'l]

PoDsTAwowEJ w PoNIECU - l l l 68l,092Ł _ LMowA o PRACĘ

D(

Skbdniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w ptzypadku pojazdów

mechanicznych należy podaÓ markę, modeli rok produkcji):

SAMOCHÓD osoBowY opEL ASTRA 2010R- wSPoŁwŁAsNoŚC

@ www.sĘnfwm.pl sp. e o.o., e-mail: biuro@Eignform.pl, tel' (G'22) 337_11-51' łax, (&?2) 337-11-52



X
Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarueniem, w jakiej

wysokości): NIEDoTYCZY

tśĆB
owww.sigrrtorm.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22)337-11-51,fax: (G22)337-11-52



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kdeksu kamąo za podanie nieł-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

poNIEC 26-04-2016 ROK
(miejscowość' data)

' Nie'łdaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rcślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar.

stwa rodzinnego.
3 Nie dolyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych.
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