OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Burmistrza miasta, zastępcy burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta.
kierownika jednostki organizacyjnej miasta, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającęo miastem osobą prawną orłz osoby wydającej decyzje administracyjne w
imieniu burmistrza'
Dzięczy na 16.09.20 18 r.
(miej scowość)
Uwaga:

z prawdą, starannego i
rubryk.
każdej
z
wypełnienia
zupełnego
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezry
wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba skladająca oświadczenie obawiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńsĘ wspólnością maj ątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraj u i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obej muj e równ ież wierzytelności pien iężne.
6. W częściA oświadczeniazasvzrte są informacje jaw,ne, rł, częściB zaśinformacje nieja\ilne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

CZĘŚC A
Ja. niże.i podpisany(a), Mariusz, Paweł Nowak,
{imiona i nazrvisko oraz nazrr isko rodorve)
u

rod zony (a) 6 .0a .l 97 4

w Go styn

i

u

Woldrew Poniec. Operator wozka widłorvego
(miejsce zatrudnienia. stanorr isko lub funkcja

po zapoznanlu się z przepisami

cinia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia
działa|nościaospodarczej przez osobr pełniące funkcje pub|iczne (Dz.IJ. Nr 106,poz.679,z
1998 r. Nr l l3. poz, 715 i Nr l 6). poz. |L26. z 1999 r. Nr 19- poz. 483, z 2000 r. Nr ż6, poz" 306
orazzż002 r. Nr l l3. poz. 98-+ iNr ]11.poz. l806| oraz usta\vv zdnia 8 marca l990 r. o
samorządzie gmtnnym (Dz. ,-|. z200l r, Nr I12. poz. 159I orazz2002 r. Nr 23,poz.22a, Nr 62, poz.
558. Nr Il3. poz. 984. Nr 153. poz, l27I i Nr 21-1. poz. 1806). zgodnie z art.24htej
ustaw,y oświadczanr. że posiadam rr chodzące \\ skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębnr:
usutw\,
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r,
Zasoby picnięźne:
- śrgdkipieniężne zgrornad7nne w walueie polskiejl250a

ń

- środki pienięźne zgromadrene w walueie oboej; nie datyczy
- papiery wartościowę: nie dotyezy
na kwoĘ: nic dotyezy

IL
1.

Dom o powierzehni: nie dotyezy illŹo o wartości;nie dotyezy

tytuł prawny: nic dotye zy nic dotyezy

Z,Micszkanię o powierzehni: nie dotyczy

#,o

wafiośei: nie dotyezy

Ętuł prawny; nie dotyezy
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyezy

rodzaj gospodarstwa: nie dotyezy, powi ęrznhnia; nie dotyczy
o waftośoi:nie

duyezy

rodzaj zabudo,wy; nie dotyazy

tytuł prawny; nie dotyezy

Ztsgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochod wwysokości: nic dotyezy
4. lnnc nieruęhomośei;nie dotyezy

powicrzehnia: nic dotyczy
o wartośoi: nle dotyezy
tytuł prawny; nie dotyezy

ilL
Posiadam udziŃy w spółkaeh handlowyeh - naleĘ podae

liczĘ i emitcnta udzińów; nie

udziaĘ te stanowią pakiet więlrszy niż lff/a ńziałgw w spółcc: nic dotyczy
Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym do hód w wysokości: nic dotyczy

Iv.
Posiadąm akaje w spółkaeh handlowyeh - nalcży podac liczbę i emitenta akcji:

nic datyazy
aksje tę stanowiąpakiet większy niż L0o/o akeji w spółce; nic dotyczy

Z

tsgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym doehod w wysokości; nie dotyezy

dotyezy

v.

Nabyłem(am) (nŃył mój małźonęk,z wyłąszsnięm micnia przynależnęgo do jego majątku
odrębnego)

Ń

karbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

teryforialnego, ieh a,lięków lub

Ń

komunalnej osoby prawnej następująpe mienie, kńre podlegało

zbyeia w drodzc przetargu - należy podać opis mienia i daą nabycia, od kogo; nie dotyezy

vL
l, Prowadą

dziŃalność gospodargd bateży podac formę prawną

i

prredmiot dzińalności): nie

dotyezy
- osobiśsię;nic dotyezy
- wspolnic

Z

zinnymi osobami nic dotyczy

tcgo fytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyehód i dochod w wysokośei; nie dotyszy

ZauĘzam działalaośeiągospodaruąlub

2"

jestern przedstawicielem płnomocnikiem łakiej

dziŃalnośei (należy podŃ formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy
- osobiśeienie dotyezy
- wspólnie z innymi osobami nię dotyezy

Ztcgo tyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyszy

vtrL
l" W społkaeh handlowyeh (nazwa, siędziba społki): nie dotyczy
-

jestcm ezłonkiem zarądu (od kiedy); nie dotyezy

-

jestem gzłonkicm rady nńznrezej (od kiędy); nie doĘczy

-

jestern ezłonkiem komisjircwizyjnej (od kiedy); nie datyezy

Z

tcgo tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: nię dotyczy

2, W spółdzielniaeh: nie dotyezy
-

jestcm gzłonkięm zarzĄdu (od kiedy): nie dotyery

-

jestan gzłonkięm rady rtńmręzęj'(od kiedy): nie doĘezy

-

jestem szłonkięm komisjircwizyjncj (od kiedy); nie dotyczy

Z

tngo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie

doĘazy

3, W fundasjash prowadągyeh działalnośćgospodarczą nie dotyezy
-

jcstęm ęzłonkięmz.arząĄu (od kicdy); nie dotyczy

-

jestem gzłonkięm rady nńmreznj (od kie.dy): nie dotyszy

-

jestem szłankięm komisjirewizyjncj (od kiedy): nie doĘezy

Z

rego tytufu osiągnąłęm(ęłam) w

rokl ubiegĘm doehód w wysokości: nie dotyezy

vnl.
trnne

doehody osiągans ztytułv zatrudnięnia lub innej dzińalno,fuizarebkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanyeh z każdego tytułu;
26224,8a zł doehód uzyskany w roku 2018 z tytułu zatrudnicnia w frrmie ,, Woldrewn',
8904

zł dięta Radnego w Gminię Poniee

Ix,
kładniki mięnia ruehomego

o

wafrośpi powyźej 10.000złotych (w przypŃku pojazdów

męehanieznyeh należy podać markę, model i rok produkcji):

eiągnik rolniezy Zę|rlr 72lI rp, 1987
Ciągnik rolniezy Ursus e 360 r,p 1985

x,
'Zoihowiązania

picrrięźne o wartośei powyżej 10.000 złoĘeh, w tym zsciągnięte kredfry

oraz warunki, na jakioh zosfały udzielonc (wobcc kogo,
wysokośei); kre.dyt ratalny nar7s9z

B

Ponicg 17 000

ź

i

pożyezki

w mliązku z jakim ńarzeniem, w jakiej

ezĘŚc B
Adręs zamisszkania osoby składająBej oświńg7,ęnielDzięnzyna 23,
Miejsee połoźenianięruphomośeiwymienionych w punkeic II
eąśc,iA (adręs): nie dotyezy

l,
}
3,

4,

P*wvzsze oświadczenlę składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Dzięczyna l 6.09.20 l 8r"
(rniejscowość.data)

' }iiewłaściweskreślić.
' Nie dotycz1l dziaŁalności w5,twórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
go spociarstw-a rodzi nne go.

' \ ie

dotyl

czy r ad nadzor czy ch spółd zieln i mieszkaniowych.

