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radnego powiatu

Dgbe Wielkie, dnia 24 tutego 2014r..

Uwaga: 
(mieiscowosi)

1' Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 .,nie dotvczv".
2. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych sktadnik6w
majEtkowych, dochod6w i zobowiEzaf do majqtku odrgbnego i maj4tku objgtego matZensi<q wsp6lno5ciq
majqtkowq.

3. o5wiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju iza granicq.

oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.

4. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za5 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchonno6ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a) Marcin Michal Nowak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.05.1976r. w Miisku Mazowieckim

Konsalnet Secure Solutions sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, specjalista ds. prawnych

(miejsce zatrudnienia, sta nowisko I ub f unkcja)

pozapoznaniu siq z przepisami ustawy zdnia 5 czenrvca 1998 r. o samorzEdzie powiatowym (Dz. U.z2OO1 r.
Nr 142,po2.1592ora222002 r. Nr23, p62.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz.9B4, Nr 15i, poz.1271, Nr200,
poz. 1688 iNr 214, poz. 1806), zgodnie zarl.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
malzehskiej wspolno6ci majqtkowej lub stanowiAce m6j majEtek odrgbny:

t.

Zasoby pienigzne:

srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 5000 zlotych wraz z 2onq

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartoSciowe: nie dotyczy

... na kwote:
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il.

1. Dom o powierzchni: 150 m2.,............ m2, o wartosci: 150 ooo zlotych
tytul prawny: u2yczenie

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy........m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyc2y.........,......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:1qki......... ......., powierzchnia: 3,3g ha
o wartoSci: 150 000 zlotych

rodzaj zabudowy: brak

tytul prawny: wlasno6c odrgbna
Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci: przych6d 21OO ztotych
(doplaty AR|MR), doch6d 400 zlotych

4. Inne nieruchomo6ci:
powiezchnia : nie dotyczy

o wartoSci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

ilt.

1. Posiadam udziaty. w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitentb udzial6w:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spolce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

. nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

nie dotyczy

tv.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsigbiorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:..........

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni| 10% akcji w sp6lce:

. nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem (gtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:............

. nie dotyczy
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2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nale|y poda6 liczbq i emitenta akcji: .........

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ..........

nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyNqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis
mlenla I date nabycia, od kogo:

....... nie dotyczy

vt.

1. Prowadzq dzialalno6c gospodarczq(nale2y podac formg prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

nie dotyczyosobiScie

wsp6lnie z innymi osobami . nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci: ...... nie dotyc2y............
2. Zazqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .. ........

. nie dotyc2y....,...........

- osobi6cie ..... nie dotyczy......

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

vil.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):.......

-,"r,"r .rr;;; t;r; ; ;":;

-,",."'.'l;;;',;;;;;;;;.;;i""..;ffi1............'....'....
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.... nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegNym dochod w wysokosci:.............. nie dotyczy

aJ*e

dotyczy......



vilt.
lnne. dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zqe6, z podaniem kwot

zatrudnienie - doch6d 17 431,28 aotych, dieta radnego 16958,5s zlotych, objgte matieriskq wsp6lno6ciqustawowq.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 1o ooo zlotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych natezy
poda6 markg, model i rok produkcji):............

samoch6d osobowy opel Insignia 1.6 rok produkcji 2010, objgte mariefskq wsp6lno6ciq ustawowq

x.
Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 1o ooo zlotych, y tym zaciqgnigte kredyty i po2yczkioraz warunki,na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w2wiqzkuzi ftii'zlaii;ri#,ffii"=t,":'*vroko6ci):

.nie dotyczy



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),.i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-p rawdy I u b zataje n i e prawdy g rozi kara poioar^iieni J,,[, r.6idi.

Dqbe Wielkie, 24 tuty 2014r

(miejscowoS6, data)
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(podpis)


