
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójb, ZsĘp.J *óji., śekrelaa gniny, §k .bnik gminy, kierownik jednośki oĘ.nia.yj.ej
gbitry, osoby żżłd+jł&j i cżonł, oĘmn aź4dajq.ego gmin.ą o§obą pnwrą oru omby

vydają.ej deyzj€ adniDillr.cyjn. s ini€triu łójl! |
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( ni]$o\do

1, ośoba śk}adaj€a oświadcćnie oboviąu iajst do żgodnego z pmwdą, sfuanie8o
i zupehego Ępeł,jenia kaźdej ż rubr}k,

2 
'eżelj 

poszc4Bólne rubryki ńie znajdują w koiketńym przypadku zaiosoNanią naleźy wpk.ó

], osoba składają.a óświad.żenie obółiąana leś okrcś]ió prłnaleirość po!żczecólnycb
składnikóv majątkoł],ch, dochodów i bbo§iąań do ma,]ąlku odĘbnEgo i majaiku óbjętggo
ńałżńśką wspó]nością nająlkową.

d o,s ao.4ntr maJ{lkou. do§.4 ńdJ{tl, \5ą,,agJnic4
. o.\ 3d. f,- mjąllos-.b-., u. 1s t7 V,e Ą r no\ r enĘ/ €
6, W części A óświadczenia żaRane Ę infomrcje jasne. w aęś.i B aś inlom8cje niejawne

dory.r4ce adresu mieszkania składają.ego ośvi.dczgnj9 ońz ńigjs.a położenja

czĘŚĆ A

GR{Ż\NA PŁYWACZEWSKA Z DOMU POSMYK

29 STYCZNIA 196l Ro(U wŻYRARDoWIE

MSZCZONO\VSKJ OSRODEK KULTURY
D\BEKToR
późpómiuśićzpżepisamiusbwyzdnb2]lieĘnjal9971.oogEi]czeni!plowldzenia

8ospodmzej przez .soby pehriace fuikc.je pub]iczne (Dz U Nr 106, poz, 67s, z 1993 r, Nr ] l 3, poz,
7l5 iNr 162. Poz, 1]26. z 1999 r Nr49, Poz,43],z2000.. Nr 26. poż, ]06 opz2002 r Nr ]l3,
poz, 934 j Nr 2l4, poz, l306) oru usuwy ż dnia 3 ń&.a 1990 r, o 9nożdzie gmjnnym (Dz, U, z
200l l. Nr l1:i poz.l59] ożż2002l Nr2j. po7 ?20. Nr 62. poz 55B, Nr l l]. poz,934, Nl l5],
poż, 127l j Nr 214. póż 130ó), żgodiie z an, 24h tj Usbł1 osłiadcm. ć posjadm wchodaco w
sk]ad na]żenski.j wspólnośc i naj alkowej lub senow]acc mój majalek odrebny

_ łŃki pienięaezglonadzon9 Lv walucie pokkiejiNIE DoTYczY
_ nodki pieniężne 4lomad_ne w *alucie obcj: NIE DoTYCZY

papjery wanościowq NIE DoTYCZY

I
] , Don o Po*ie,chni] 

^-lE 
DoTYCZY .mr , o sańoścj j NIE DoTYCZY

$!ł praMy NlE DoTYCZY
MicsżJnic o póqicrćhni: ó8 nl,o
WŁASNOSCiOWE

],

Naności ]20,000.00 2l tJ4trl ońwi}



lodaj gospodańNa NIE DoTYCZY pó\yjłZchnia NIE DoTYCZY
ó wańości: NIE DoTYCZY
ódaj ąbudo§1] NlE DoTYczY §ru] p€wiyNIE DoTYCZY
z rgó §lułu Njąs!ąreń(ę]ań) ł óku Ubiedyń prz}cbód idochód ł wy$koś.j: ,NIE
DoTYcZY

.1, lnne niefuchomości: NIE DoTYczY

m,
Posiadm udzia}y w §półkach handloifch iaiezy podć LiczĘ ienlitenta udział: NIE DoTYczY
Udział te śfuowią P ił więksł niż l0 % Udzi8lów w śp&cej NIE DoTYCZY
z iggo §ru]u os iąBnąło fi(ęlam) w óku u b iggb ń doch ód w w}sokośc i: N IE DoTYczY

Pośiadam dłacjó w sPółkac h handlo!,wch , illeł Podać ljczĘ i emilćnta akcj ij N I E D oTYcZY
ałcje le sbnowią patiet *ięksa-' njż l0 % akcj] ł §pół.e: NlE DoTYCZY
z i%o rylu]u osi€nąlem(ęlam) s o*u ubiegbn dochód w lrlsokości: NlEDoTYCZY

Mby]em(m) (nabył nój Da]żonek, z ł/ączeniem njeni! przytra]eżnego do.jeeo nDj{ku
ódĘbiegó) ód skarbu pańs$,ą innej pańsNNrej 6oby pmwrej, jednośek smoutdu leDłolialnelo,
j.h Niązkós lub od kom.naLicj osoby pmMe] nasĘpująca mignie, któlg podlo8ało zby.iu w dbdz.
pęebrgu - należy podaó opń nienia i d.4 iab)rci., od kogo: NlEDoTYCZY

l. Pó9adże dż iała lnóśó aóspod e.żąr ( da]9ą pod ać fómę pń\yną i pżednioI d zia]. Lnośc i): ME
DoTYcZY

osobiścje N]EDoTYCZY
wspólnio z innlmi osobańj NIE DoTYCZY

- Z t.8o §rułu osiągńąłcn (ęłam) N róktr ubigglyń pźy.hód i dochód w t}śokości NIE
DoTYcZY

2. zlrz4dam dzia]alnością eospodeą llb jcscm prudsEwiciclcm. pełnomocnikicm lakiej
dzialalnoŚc i (.aleł podaĆ lomę pnMą jprćdmiotdzjała]DoŚci): NlE DoTYCZY

, %pólnie z imyni osobami NID DoTYCZY
Z t9!ó qrUłU óśiągnąłem(ęłam) s loku ubie_!ł}m dochód \y *}sokości: NlE DoTYCZY

l. w §pdka.h handLowych ( nuwą siedzih€ spo[i): NIE DoTYCZY
_ j enem czlon k ien alądu (ód k iedy) NlE DoTYCZY

iesem człoikien md} ndzorcze (od kjedy) NlEDoTYCZY
_ je§em człoDkien komiśji rcwizyjne,] (od kiedy)] NIE DoTYCZY
z t ro tFułu osiągńąlem (dań) s roku ubiegłyń do.hód w qysokości: NIE DoTYCZY

2, w spóldzielniach: NIE DoTYcżY
jesbm członkiem ządu (od kiedy)

_ je$en członkicm ńd). nadzórcżgJr( od kiedy) ME DoTYCZY
_ jgśeń cżłonkień kómisji rcwiżInł (dd kiedy) NlEDoTYCZY

z te3o §tUłU osjągnąłe]n (ę}am) w roku ubiegbm dochód l §f,skości] NlE DoTYczY

]. w lundacjaclr pm*adż4clclr działa lnóść gospo dda: \lE DoTYc ZY
_ .je§tem c,]onkieD ,ł,4dU (od kiedy) NlE DoTYCZY
_ jegleń .z]ońkiem rad, ńadbrczej (od kigdy): NIE D oTYcZY

je§em cz]onkiem komisj j reł iżi nej (od kiedy)] Nl[ DoTYCZY
7 lego §łułn osiąsnąkm(ęłm) w roku Ubieg}yn dochód §,ł]sokości: NIE DoTYCZY



lniedochod} ośiągme ż +ulu atfudnjenńiub innqj dzi8hitro§.i Żmbkowej lub u.jęć,
ż podańi9ń kwót Uż:),sknvdny.h ż kaŹdelo §lułu
z TYTUŁU ZATRUDNIENIA W MoK z]otych l]j230,29 (brulto)
x,
składn iki n ]en ia rucho mego o wanośc i po\,żej l 0.000 ztoĄ ch §v p,ypadk u pojedó§,
mechlnicznych należ} pod,ć m!.kę, modelirok pDdlkcji): NIE DoTYCZY

{
Zóbowiąania pjenĘirgo lanoścj poś}żej 10,000 zło!\ch, § !m źciąliiie kedy§,
ipoz),czkioraz §afunki najakich żosu]y udzielóig(§óbe ko!o, ! 

^viazh 
żJakiń

zd.rctriem. § jakia \_\sokości):
K R EDYT Ko\SLMENC KI w Bs B]AŁA RA\ł,SKA ]0 000.00 żl oTYcH

'(r,,'ł*ł,tr*'"*L

: Nie dotyczy dzia]alności $1wóiczej w rolnictwie $, zkJ€sie prcdukcji rcślimej
i zwieźęcej, w lomie i zalĘsie gospoddsMa odzinnego

] Nie dotyczy rad nadzotzych spóldzieln i m ieszkani oByc h,


