w6fta. zast~pcyw6jta. sekretam gmlny, skarbnlka gmlny, kierownlkajednostkl organlzacyjnejgrnlny, osoby
zaqdzalacej Idonka organu zaqdrajpcep gmlnq orobq prawq oral osoby wydajqcej decyrje admlnlstraqjne w
lmienlu w6jta

'

Warszawa
(rnlebwoie)

26.04 2018 r.
(dnla)

uwaga:
1
.

2.
3.

4.
5.
6.

Osoba sktadajpca ohiadaenle obowlpzana jest do zgodnego z prawd& starannego Irnpbego wype)nimia
kaidej z rubryk.
Jeiell poszaeg6lne rubryki nle znajduh w konkretnympqpadku zastosowanla, naleiy w p l d a l e dotvav".
Osoba sktadajqca dwladczenle obowlgzana jest okreIK pnynalefnog poszaeg6lnych sktadnik6w
majqtkowych, dochod6w I zobowiqzad do majtku odrebnego I rnajtku objmego m a h h s h wsp6lnokip
majptko~.
OJwiadaenle majqtkowe dotrcly majqtku w kraju Iza granlq.
OJwiadaenle maj~tkoweokjmuje r6wnief wlenytelnodd plenlt$tne.
W a& A o~wladaenlazawarte y lnfonnacje jawne, w a& B zai lnformacje nlejawne dotycyce adresu
zamleszkanla sktadajpcego dwladaenle oraz mlejsca polofenla nkruchomoki.

Ja, niiej podpisany(a),

Barbara KOLECKA

Nowak

(Imlom Inarwlrko war nwlsko mdwn)

Dyrektor Sarnorqdowego Pnedukola Zegnu
lmlelxe zatrdnleda, rtanowlrko lub fwkcla)

po zapoznanlu sie z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnia 1997 r. o ogranlczeniu prowadzenia dzlalalnoici
gospodarczej przez osoby pehlqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnle z art. 24h tej ustawy oiwladczarn, i e
posiadam wchodzgce w sktad maktehskiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:

1.
Zasoby pienieine:
-6rodkl pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 97 960,39 d (wsp6lwlasnoJe majqtkowa)
-irodkl pienieine zgromadzone w walucie obcej: nle dotyay
papiety wartobclowe: nle dotyuy
na kwote: nle dotyczy

-

II.
1.Dom o powierzchni: 60 m', o wartoici: 310 000,W d tytul prawny: wtasndt (rnaliehska wsp6ln&
majgtkowa)
2. Mieszkanleo powierzchnl: 73,s rn:
wsp6lnoK rnajqtkowa)

o wartoki: 550 000,W d tytut prawny: wtasnofe ( rnaehska

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyuy
o wartoici: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nle dotyczy
tytul prawny: nie dotyuy
Z tego tytulu osiqgnqiem(dam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoici: nie dotyay
4. inne nieruchomoici: dziaika pod domem z pozycji 1
powienchnia: 1W , W m2
o wartoki: 150 000,W zl
tytui prawny: wlasndt ( maikehska wsp6lnM majqtkowa)

111.
Posiadam udziaty w spakach handlowych - naieiy podaf liczbg i emitenta udziat6w: nie dotyay
udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10%udziat6w w space: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnglem(~iam)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyuy

N.
Posiadam akcje w spakach handlowych - naleiy podaC liubq i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowia pakiet wiekszy nit 10% akcji w space: nle dotyczy

Z tego tytutu osiagnqiem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyuy

v.
Nabytem(am) (nabyi m6j mationek, z wylqczeniem mienia przynaieinego do jego majqtku odrebnego) od
Skarbu Paristwa, innej palistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzk6w.
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropoiitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w
drodze przetargu naieiy podaf opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

-

VI.
1.Prowadze dzialainoit gospodaruq '(naleiy podat forme prawnq i przedmiot ddalainoicl): nie dotyuy
osobiicie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

-

Z tego tytulu osiqgnqlem(+am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyay
2. Zarzqdzam dziaiainoiciq gospodarczq iub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dziatalnoici
(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dziatalnoici): nie dotyuy
- osoblicie nle dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: nie dotyczy

-

VII.
1.W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): n k dotyczy
jestem donkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyuy
- jestem ulonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyuy
Z tego tytulu osiagnqiem(c$am) w roku ubleglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

-

2. W spddzielniach: nie dotyay
-jestem cztonkiem zangdu (cd kiedy): nle dotyay
jestem cztonkiem rady nadzorue '(od kiedy): nle dotyay
jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyay
Z tego tytutu osianqlem(@am)w roku ubieghlm doch6d w wysokoici: nle dotyay

-

3. W fundacjach prowadzgqch dziatalnoit gospcdaruq: nle dotyay

- jestem utonkiem zarzqdu (od kiedy): nle dotyay
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyny

-jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyay
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoicl: nle dotyay
VIII.
lnne dochody oslaane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajet, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytutu:
zatrudnlenla w Samonqdowym Pnedszkolu w Zegnu wynlosiy: 71 267,09 (siedemdzlesigt jeden tysleq
dwieicie szeitdziesigt siedem zt dziewi~tgr).
lnnych fr6det wynlosiy: 1705,66 d (jeden tysigc siedemset p i e zt szeiedziesigt szeiC gr)
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 dotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy
podat marke, model I rok produkcji): nle dohluy
X.
Zobowigzania pienleine o wartoici powyiej 10000 dotych, w tym zaciggnlqte k r e d w i poiyuki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
kredyt hlpoteany w ING Bank w wysokokl 450 000.00 na zakup dzlatkl i domu -stan na dzkt!
31.12.2018 r. to 166 426,77 d (wsp&wtasn& maj@kowa).

Powyisze oiwiadczenie skfadam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojci.

Walszawa 26.04.2019 r.
(miejsmwdt, data)

