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Beata katarzvna Nowicka . nazwisko rodowe orkowska
(imioDa i nażwisko oEz naniskó rodoweJ

roku w Grodźcu
Gminy Gfodziec: ul. Główna 17;62-580 Grodziec

(micjsce zatrudnionją sianowisko lub funkcja)

po zapoaaniu się z przepj sami usta\ły z dnia 2 l sicĘnia 1 99? r. o ogran iczen iu prowadzen ia działalności
gospodarcrcj przez osoby pełnjące funkcje publiczne (D7, U. Nr 1 06, poz. 679, z l 998 r. Nr ] l 3. poż. 7 ] 5 i
Nr 162, poz, ] 126, ż 1999 r. Nr 49. poz. 483, z 2000 r, Nr 26, po7,.306 oraz z2O0ż r, Nr l 13, poz, 984 i Nr
2l4, poz, i806) oraz ustawy z dnia 8 marca ]990 r. o samorżądzie gminnym (Dz. tJ. z 200l r.Nr 142, poz.
159I oraz z2002 r- Nf 23, poz, 220, Nr ó2, poz, 558, Nr 1l3, poz. 984. Nr 153,poz.1271i Nr 214, poz.
l806), zgodnie Z ań. 24h tej ustawy oświadczam, żę posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
śIodki pieniężne zgromadżonę wwalucie polskiej: - l565,02zł
śIodki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: - nie dolyczy
papiery wańościowe: - nie dotyczy ; na kwotę: - nie dotyczy



II.
]. Dom o powierzchni: - l90m2, o wartości: - 150.000,00Zł - q,tlrł prawny: - współwłasność
2, Mieszkanie o powierzchni: - nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy;

- tytlrł pra\łny: nie dotycży
3. Gospodarstwo lolne: rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powielzchnia: 9,4293 ha w&tość

I l0 000.00 zł
- rodzaj Zabudowy: dom mieszkalny, budynek gospodarczy-oborą budynek gospodarczy_

slodoła; ł,tuł prawny: - Wspólwłasność małżeńska
Z tego t),tułu osi€nąłem(ęłąm) w roku ubiegł}łn przychód 26000,00zł idochód w \łysokości:
10 000,00 zł
4. Inneńeruchomości: powieżchnia:

- budynek gospodarczo inwenlarski -obora wańość 35 000.00 zł
- budynek gospodarczy - stodoła - wańość 35 000,00Z1

Ątuł prawny: - współwłasność małżęńska
ru.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: - nie dotyczy

- udziĄ te stanowiąpakiet większy niż J0'% udziałów w spolce: - nie dotyczy

Z tęgo t1tułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubięgłym dochód w wysokości: - nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać licżbę i emitenta akcii: - nie dotyczy

- akcje te stanowią pakiet większy niź t0% akcji w spółce: - nie dotyczy

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) W rok-u ubiegłym dochód w wysokości: - nje dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaież,nego dojego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwą innej póstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
ter!.torialnego, ich zwi@ków ]ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, klóre
podlegało zbyciu w drodze przelargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- nie dotyczy



VL
1, Pro\ł'adzę działalność gospoclarcząl2] inalezy podać formę prawną i prżedmiot działalności):
- nje dotyczy

osobiście - nie doĘVczy

- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t},tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym pfzychód i dochód w wysokości:
- nie dotyczy
2. Zatządzam dziŃalności ą gospodarczą 1ub i estęm przed stawi cielem, pelnomocni kiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i prżedmiot działalności):

osobiście nie dotyczy
\łspó]nie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotyczy

\.II.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzolczej (od kiedy): nie dotyczy
iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nic dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegłym doohód w wysokości nie dotyczy
2, W spółdzielniach: nie dotyczy

jcstem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczejL3j 1od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji reu,izyjnej (od kiedy): - nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nje dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nic dolyczy

jestem człontiem zarządu (od kiędy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - nie dotyczy
jestem członiiem komisji rewizljnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotycży

VIII. lrure dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności ,zarobkowcj ).Jb zalęć. z
podaniem kwot Uzyskiwanych z każdego t}.tufu:
- rłl,nagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy Grodziec 91 532.89 zł hutto
- umolły zlecenie - 3 1 80,55 brutto ( Urżąd Gminy Glodziec- 2 068,55 Zł, Krajowe Biulo
Wyborcze w Koninie - 1 1 12.00 zł )
- inne źródła - 635.] 7 zł brutto
- dopłaty bezpośrednie dla rolników 6 108,72 zl
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IX, Składniki mienia ruchomego o wartości polłyżej 10 000 złotych (w p.zypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcj i):

- FIAT SEICENTO 1,I AI<TUAL - rok produkcji 2003;

x. ZobowiąZania pieniężne o wartości powyżej ] 0 000 złotych, w tym zaci€nięte kred}Ąy i
pożyczki oraż warunti, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwjążku zjakim zdarueniem. w
jakieiwysokości): - nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataienie plawdy glozi kafa pozbawienia wolności.

4,'2,4,Clodziec. dn.27.04,20 I 5r.
(nicjscowość, data)

I l ] Niewłaściwe skreślić.
|2l Nic doryczy działalności w)-twórcżej wrolnictwie w zak.es;e produkcji roś]innej i eicżęccj. w lomic i
Zakesic gospodmtwa ro.lzinnego,
[3] Nie dolyc7ł rad nadzorczych społdzi.lni mieszkaiowych,

(podpis)


