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gminy, kierownika iednostfi;ft;;A;cfiajTffiiiy,

Gdynia, dnia 14. 09.2OjZ r.

(miejscowoSi)

Uwaga:

1. osoba skbdaiqca oswiadczenie obowiqzana jesl do zgodnego z prawd4, starannego i zupernego
wypelnienia kaZdej z rubryk,

2' Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq \ty konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisae
"nie dotvczv",

3' osoba skladaiqca oiwiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2no66 poszczeg6lnych
skiadnik6w maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do maiqtku odrebnego i maiqtku obietego
mal2ef skq wsp6lnoSciq maj4tkowA.

4. Ogwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5, OSwiadczenie majqtkowe o bejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniezne.
6' w czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zai informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca pololenia nietuchomosci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), ....Magdalena Stanislawa Nowakowska, Nowakowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..,...........,........27 . 10. 1 968 r. w Gdyni

..Pzedszkole Nr42,,Pod Modzewiem,,, Gdynia 81-159, ul. plk. Dqbka 199A

- dvrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej pzez osoby pehiqce funkcje pubticzne (Dz. u. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 215 i Nr
162' poz' 1126, z 1999 r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.i06orazzza02r.Nr113,poz.g84iNr214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. u. z 2ool r. Nt 142, poz. 1591
otaz 22002 r. Nr23, poz.220,Nr62, poz.5s8, Nr 113, p02.984, Nr 153, poz. i27i iNr214, poz. 1806),
zgodnie z aft.24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzefiskiej
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j maiatek odrebnv:
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I.

Zasoby pieniQZne:

- srodki pienie2ne zgmmadzone w walucie potskiej: ....126.545,70 zl,
- Srodki pieniQZne zgromadzone w walucie obcej: ...Nie dotyczy

- papiery wartosciowe: ............Nie dotyczy
na lwotQ: ...._.. Nie dolyczy..

[.
1 . Dom o powierzchni: .. ..Nie dotyczy..... m2, o wartoSci: ....tytur prawny: ...

2. Mieszkanie o powiezchni: 45,4m2, o wartosci :200.000 ,00 zl tytul prawny: .wiasno5i
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..Nie dotyczy.., powiezchnia: ..... o wartoSci: .... Nie dotyczy.

rodzaj zabudowy: .... Nie dotyczy. ... .tytul prawny: ......... Nie dotyczy ....................
z tego hrtufu osiqgnqlem(qram) w roku ubiegrym przych6d i doch6d w wysokosci: . Nie dotyczy.........

4. lnne nieruchomo6ci: Nie dotyczy
poMerzchnia: Nie dotyczy..........

o wartoSci: ........... Nie dotyczy...........................

q/tul prawny: ........,..Nie dotyczy

il.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podae liczbe i emitenta udzial6w:........Ni€ dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz1O% udzial1v' w sp6lce:......Nie doty c2y........................
Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ._....Nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w sp6fkach handrowych - narezy podae riczbq iemitenta akcji: .....Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz j0olo akcjiw sp6lce:.........Nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... Nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mabonek, z wylqczeniem mienia przynareznego do jego maiatku odrqbnego) od
Skarbu Paistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu lerytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpuiqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze peetargu - nalezry poda6

opis mienia i datg nabycia, od kogo: Nie dotyczy

vt.

1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq2 lnalezy podad formg prawnq i prz edmiot dzia{alno6ci): .Nie ootyczy
- osobi6cie .............Nie dotyczy
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- wsp6lnie z innymiosobami ..........Nie dotyczy

z tego tytutu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: .... Nie dotyczy.
2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziahlnoSci

(nalezy podai formg prawnq i pzedmiot dziatalnoSci): ..Nie dotyczy

- osobiScie .......Nie dotyczy...

- wsp6lnie z innymiosobami -......Nie dotyczy....

Z tego tytutu osiqgnq{em(9lam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: ...... Nie dotyczy....

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...Nie dotyczy
-jestem czlonkiem zaeAdu (od kiedy): ...........Nie dotyczy

- jestem cz.lonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........Nie dotyczy

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......Nie dotyczy

Z tego \ ulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieg{ym doch6d wwysokosci:.... Nie dotyczy....

2. W sp6ldzielni .........................Nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): _............_..,..Nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej" (od kiedy): ...Nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......Nie dotyczy

Z tego ltulu osiqgnq{em(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: _.....Nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno$6 gospodarczq:................_...,..Nie dotyCzy

- jestem cz{onkiem zarzqdu (od kiedy): ....._.....Nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........Nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ........ Nie dotyczy

Z tego gtulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ....... Nie dotyczy....

vl[.
Inne dochody osiqgane z tl/tulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: .-..Dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia * wtzesiefi 2017 -
5517,55 zl;

tx.

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w meGhanicznych

nale2y poda6 markg, modet i rok produkcjD: ..._.._...Opel Corsa, 2010 r.

x.

zobowiqzania pieniQzne o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): Nie
dotyczy

czE6e B.
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Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zahjenie praudy grozi kara pozbawienia wolno6ci. 
. r n 0
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(miejscowoSd, data)

I Niewlasciwe skreslic.
t Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakesie produkcji roslinnej izwiezgcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


