OSWIADCZENIE MAJA.TKOWE
'Nojta, zast~pcy 'N6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, KJ'f8RJWFHKCHe~9St1~

Mtawa, dnia 28-04-2015r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,
starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku
zastosowania,nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skJadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku
odr~bnego i majqtku obj~tego maJzeriskq wspolnosciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skJadajqcego oswiadczenie oraz rniejsca
poJozenia nieruchomosci.

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a), Malgorzata St~pka, Dorosz
urodzony(a) dnia 16listopada 1958r. w Mlawie,pow. mlawski, woj.mazowieckie
zatrudniona w Urz~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna na stanowisku Skarbnika Gminy
Wieczfnia Koscielna
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0
ograniczeniu prowadzenia dziaJalnosci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje
publiczne(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999r. 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. 0 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
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej wspolnosci majqtkowej
lub stanowiqce moj majqtek odr~bny:
I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 46.000 zl maltenska wsp6lnos(;
majqtkowa
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
II.
1. Dom 0 powierzchni: 178 m2, 0 wartosci: 250.000 zl tytuJ prawny: wybudowany ze
srodk6w wlasnych WAW 73511PI87196, maltenska wsp61nosc majqtkowa

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 50 m2, 0 wartosci: 409.000 zJ (kredyt 350.000 zJ, srodki
wmsne 59.000 zJ)
- tytuJ prawny: udziaJ w 1/3 ; wsp6JwJasnosc maJi:enska wraz z c6rkq (Akt notarialny
Repertorium A Nr 159/2010).
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuJ prawny: nie dotyczy
Z tego tytuJu osiqgnqJem(~Jam) w roku ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1024 m kw. - dzialka budowlana
o wartosci: 100.000 zl, rok nabycia 1993 ze srodk6w wlasnych za kwot£? 10.000 zl,
tytuJ prawny: zakup, nr aktu notarialnego 6903193, malienska wsp61nosc majtttkowa

III.
Posiadam udziaJy w sp6Jkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaJ6w:
nie dotyczy
udziaJy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaJ6w w sp6Jce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqJem(~Jam) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w sp6Jkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie
dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spoJce: nie dotyczy
Z tego tytuJu osiqgnqJem(~am) w roku ubiegJym dochod w wysokosci: nie dotyczy
V.
NabyJem(am) (nabyJ moj maJzonek, z wyJqczeniem mienia przynaleznego do jego
majqtku odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej
nast~pujqce mienie, kt6re podlegaJo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadz~ dziaJalnosc gospodarczqf2] (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot
dziaJalnosci): nie dotyczy
- osobiscie -nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami -nie dotyczy
Z tego tytuJu osiqgnqJem(~Jam) w roku ubiegJym przychod i dochod w wysokosci: nie
dotyczy
2. Zarzqdzam dziaJalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
peJnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot
dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie - nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytuJu osiqgnqJem(~am) w roku ubiegJym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VII.
1. W sp6Jkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Jki):nie dotyczy
- jestem czJonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czJonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czJonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuJu osiqgnqJem(~am) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. W spotdzielniach: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cZfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(~iam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej
lub zaj~c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: zatrudnienie w Urz?dzie
Gminy Wieczfnia Koscielna - doch6d brutlo 106.082,80 zl.
IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ziotych (w przypadku
pojazd6w mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji):
- samoch6d osobowy marki Toyota Corolla 1.6 Active rok produkcji 20130 wartosci
60.000 zl nabyty w marcu 2014 roku za srodki wlasne do majqtku obj?tego
maltenskq wsp6Jnosciq majqtkowq.
X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10000 zfotych, w tym zaciqgni~te
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo,
w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt mieszkaniowy na zakup
lokalu mieszkalnego w wysokosci 350.000 zl, oprocentowanie WISOR 1M plus
maria banku (2,70 p.p.) udzielony przez Bank Sp6idzielczy w Plonsku Oddziai w
Mtawie na okres 20 lat, zaciqgni~ty w 2009 roku. Stan zadtuzenia na koniec 2014 r. 
253.772 zt.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolrosci.

Mlawa, dn.28-04-2015r.
(miejscowosc, data)

(pod pis)

~--~----

[1) Niewfasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji
roslinnej i zwierz~cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

