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oŚwlRoczEN|E MAJĄTKoWE

wydającej decyzje

FalkÓw. dnia 21.04-'20.21 roku
(miejscowość)

. 1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ,,nie

dotYczY".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisanY(a),

urodzony(a) 14.05.1962r. w Przedborzu

.. .. Do19!ę. T.e-p-pa Z99"p1a.cz 1azwis-[o-. Jodgwe
iińióńa i ńażwisko oraz nazwisko rodowe)

Nowak

Urząd..Gmj1y w..F-.qłkow!e.- i1.ę.p.ek-t.9.1;..Qs.. 
wymia1u p-o-da!.!.<.Ów- ! oplai

(ńiój;óe"';iiud ńienń ;śuńówrśko lub fu nkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci gospodarcze)

przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie

gminnym..(Dz'U. z2017 r', poz.1875)' zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład

m ałzeńskiej wspolności majątkowej |ub stanowiące moj majątek od rębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

l-e50-,p_Q 11,

- papiery wańoŚciowe: 11e do.lyc'zy

na kwotę: n!-e,.$o'ty.czy

|l. 
nie r|ntvczv m2 o wartoŚci:1. Dom o powierzchni: nie- dotyc-zy m2' o wartoŚci: ''.''''.'.'''''''-:.-.'''''''''''..'''''''.'.. 

tytuł prawny: n--1

3. Gospodarstwo rolne:

': --

"-..1',i't|i,
,/t"{

' 
i' :

n!"e do-!y-ęzy



z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wvsokości:

4. Inne nieruchomości
powierzchnia:0,12 ha o wańoŚci: 60 000,00 zł tytu,l

Działka ro|na, prawny:
częŚciowo
zabudowana
budynkiem
gospo0arczym

rodzĄzabudowy: niezabudowane

o wartości:

nie dotyczy, uprawa na potrzeb

własnośĆ-

matżeńska wspÓ|nośc maiątkowa

tytu.l
prawny:

1il.

Posiadam udziały w społkach handlowych _ na|eŻy podać |iczbę i emitenta udziałÓw:
1ie dgtyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce: nie d-otyc.7y

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie-...do!yczy
lv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych _ na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:
nie do-ty*czy

Naby,lem(am) (nabył mÓj małzonek,zwyłączeniem mienia przynalezrlego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytoria|neg o, ich związkÓW komunalnej ósoby
prawnej |ub związku metropo|ita|nego następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|ezy
podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1j"e do-fyczy

vl.
1' Prowadzę działaInośc gospodarcząz (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|noŚci):

n1e-.Qq!yc"z*y

-'wspolnie z innymi osobami: .. nie d.glyczy_

't"g;'lyill; ".iió.it"''rii.''i* iJ.iliil; ó..v"r,'Jo i-J#f i;i;i'- ;i;;;iń;'

osobiŚcie: 1.1.e..dgJycz-y

r.{J-------

przedstawicie|emipełnomoc""1ikiem takiej działaIności (nalezy
ł,

i 
'. 

'!-I)1 t t'3,

:.:

Zarządzam działa|nością g ospodarczą | u b jestem
podaĆ formę prawną i przedmiot działaIności):



nie do-tyczy

- osobiŚcie: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: n|e doty".cł',1'''.'.'''. 
....... '. '

vlt.
1. W społkach handlowych (nazwa i siedziba spÓłki): nie dg.tyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): n!"ę..9.-o-!y-gzy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . 1e dolyg-zy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 1!ę do.ty-czy

;ił; ililil ;iil;;i"'(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: 11.ę do-lyczy. 
.....

- jestem członkiem rady nadzorcze.i3 1od kiedy): ..nie..Qg!yc..zy...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nie-..do!yc."7.y-

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: 
'1.!'e. 

do.ty"ę151

3' W fundacjach prowadzących działa|noŚc gospodarczą: .n1e. d'glyc.zy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .n'!.e..p"otyczy

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1i"ę do.tyc3y

vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|noŚci zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu:

z lyluJu za.!1

zwro! po.dę.![.q ę|icyzowęgo . 50-Q..B-p .z1 ;.'..m'ęt-zeń9["a w.s.p.Ó!n'g!"ą ma|ze-ń.s-ką

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podać markę, mode|

11e -do-!ycły

i rok produkcji):

': 
j 

'7:''



Zobowiązania pienięŹne o wańości powyżej 1o ooo złotych, w tym zaciągllięte kredyty i poĄrcztri oraz warunKjakich zostały udzielone (wobec kogo, w zv,tiązkuz jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):
nie dotvczv

,-.1

czĘŚc B

FaftÓł , dnb 21.M-2o21roku
(młiwsĄ <taa)

1 Niewłaściwe skreśIić.
'Nie dotyczy działalności w1twórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej,w formie i zakręsię
. gospodarstwa rodzinnego
' Nie dotyczy rad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.


