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Warszawa 
(miejswwoi6) 

25.04.2017 r. 
(dnia) 

UWAGA: 
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowipana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupdnego wypeinienia 

kaidej z rubryk. 
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac ,,nie dotyczy". 
3. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiwana jest okreslid przynaleinoSC poszczeg6lnych skladnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiw& do majqtku odrqbnego i majqtku objetego matierisk wspolnoSciq 
majqtkowq. 

4. Oswiadczenie rnajqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5 .  Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnobi pieniqine. 
6.  W cqsci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca pdoienia nieruchomoki 

Ja, nizej podpisany(a), Barbara KOEECKA Nowak 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 03.02.1963 r. w Seceminie 

Dyrektor Samorzqdowego Przedszkola w Zegrzu 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapomaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pehiqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7 15 i 
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy 04wiadczam, ie posiadam wchodqce w sMad mdenskiej wsp6lnoSci 

majqtkowej @ ,. . 

I. Zasoby pienieine: 
- srodki pieniqae zgromadzone w walucie polsluej: 81 108,OO zl 
- srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartoiciowe: nie dotyczy 

na kwotq: nie dotyczy 



11. 
1. Dom o powierzchni zabudowy 60 m2, o wartoici: 310 000,00 zl tytd prawny: wlasnoi6 

(malienska wsp6lnoit majqtkowa) 
2. Meszkanie o powierzchni: 73,6 m2, o wartosci: 550 000,OO zl tytul prawny: wlasnoit 
(ma Wriska wspbIno46 majqtkowa) 
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nie dotyczy 
Z tego tytuh osiwqlem(@am) w roku ubieglym przychod i dochbd w wysokosci: nie dotyczy 

4. Inne nieruchomosci: dzialka pod domem z pozycji 1 o powierzchni 1000 m2, o wartosci: 
150 000,OO zl, tytul prawny: wlasnoid (maliedska wsp6lno6C majqtkowa). 

m. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podac liczbq i emitenta udzialow: nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzialow w spgce: nie dotyczy 

Z tego tytuh osiqgnqlem(c$am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 
Posiadarn akcje w sp6lkach handlowych - naleky podac liczbq i ernitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w swce :  nie dotyczy 

Z tego tytulu o s i ~ l e m ( ~ a r n )  w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

v. 
Nabylem(am) (nabyl moj makonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odrqbnego) od Skarbu Pahstwa, innej psuistwowej osoby prawnej, jednostek samorqdu 
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy pod& opis mienia i date nabycia, od kogo: nie 
dotyczy 








