
ośWADczENlE MAJĄTKoWE
Wóita,zastęp.Y Wójta, §ekletaża gminy, śkalbńika gńiny, kierownika iednostki oĘaniżacyinei tminy,

ośoby zarządzaiącej i cżłonka or8anu zarźądzaiącego tminną osobą prawną oaaz osoby wydająaej
decyzje administraayjne W imieniu Wójta1

MszczoNóW, dnia o5.o4,2o2o r,
(mi€Fcowość)

Uwaga:
1. osobe śkładejąca ośWiadczenie obowiązena ieśt do zgodn€go z prewdł śtelann€go i zupełnego wyp€łnienia

każdej z rubryk.
2.,leżelipośzczegóInerubrykini€znajdująWkonkr€tnymprzypadkuzaśtosowanie,naleźyWpiśać"niedotwzv".
3. osoba §kladająca ośWiadczenie obowiązana iest określić prżynależność poszczególnych skladnikóW

majątkowych, dochodóW i źobowiążań do majątku odrębnego imeiątku objęt€go ńałźeńską wspólnością
majątkową.

4. oświedczenie majątkowa dotyazY maiątku w kraju i za granicą.
5. oświadcżenie majątkowe obejmuJe lównież wierźytelności pieniężn€.
6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, w cżęści B zaś informacie nlejawne dotyaąca adreśu

zami€śzkanie skladającego ośWiadcżenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A
GRAŹYNA PŁWACZEWSKAZ DOMU POSMYK

urodzony(a)

29 sTYczNlA 1961 RoKU W ŹYRARDoW|E

zatrudniony(a)

MSZCZONOWSK| OŚRODEX KUITURY

DYREKroR

po zapoznaniu się z przepisami ustawy 2 dnia 21sierpnia 1997 r, o o8raniczeniu prowadżenia dżiałalności

8os podarczej przez osoby pełn iące fu nkcje pu bliczne |Dz. u. z 2oI7 l. poz. 1393) oraz ustawy u dn ia

8 marca 1990 r, o samorządżie 8minnym {D2. U, ż 2017 l. poż.7875), zcodnie z ań. 24h tej ustawy
ośWiadcżam, źe posiadam Wchodżące W skład małżeńskiej Wspóanośai majątkowej lub stanowiące mój
majątekodrębny:

l.
Za50by pieniężne:

-środki pieniężne ztromadzone W Walucie polskiej: 700 Zł

środki pieniężne żgromadzone W Walucie obcej: NlE DoTYczY
papiery Wańościowe: NlE DoWczY



ll.
1. Dom o powieżchni: NIE DOTYCZY .m', o wartości : NIE DOTYCZY

tytuł prawny NlE DoTYcł

2. Mieszkanie o powierzchni: 68 m2,o wartości 120.000,00 zł §tuł prawny WŁASNOŚCIOWE
3. Gospodaxstwo rolne:

rodzaj 8ospodarstwa NlE DowczY, powierzchnia NlE DoTYcZl o Wańości: NlE DoTYcZl
rodzaj zabudowy: NlE DoTYCZY. twuł prawny NlE DoTYczY
Z te8o tytułu osiągnąłem(ętam) W roku ubie8łym przychód i dochód W Wysokości: .NlE DoTYczY
4.1nne nieruchomości: powierzchnia: NlE DoTYcZl o Wartości: NlE DoWczY, tytuł prawny: NlE

DoTYczY

lll.
Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać ljczbę i emitenta udziałóW: NlE DoTYczY
udział te stanowią pakiet Więksry niż 10% udziałóW W spółce: NlE DowczY
ztego tytułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokości: NlE DoTYCZY

lv,
Posiadam akcje W spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DowcZY
Udżiały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: NlE DoryczY
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYczY,

Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z Wyłączeniem mienia
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby p€Wnej,

związków lub od komunalnej osoby prawnej
zbyciu W drodze przetaĘu - należy podać opis mienia i datę

przyna|eżneto do je8o majątku odrębnego)
jednostek samorządu terytorialnego, ich
następujące mienie, które podle8ało

nabvcia, od kogo NlE Dorycł

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE

DoTYcZY
- osobiście NlE DoTYCZY

-Wspólnie z innvmiosobami NlE DoTYCZY
z te8o tytułu osiątnąłem{ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

2, zarządzam działalnością tospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i pżedmiot działalności): NlE DoTYCZY

- osobiście NlE DoTYCZY

- Wspólnie z innymiosobami NlE DoTYCZY
Z te8o Mułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W wysokości: NIE DoTYczY

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa,siedzjba spółki): NlE DoTYCZY

-jestem cżłonkiem zażądu (od kiedy): NlE DoTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): NlE DoTYCZY

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTYCZY
Z te8o tytulu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: NlE DoTYcżY

2. W spółdzjelniach: NlE DoTYCZY

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYcz'/



-jestem członkiem rady nadżorcze]:1od kiedy): NlE DoTYCZY
-jestem czlonkiern kom sjirewizyjnej(od kiedy): NlE DoTYczY
z te8o tytułu osią8nąlem(ęłam) W roku Ubiegiym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

3, W fundac]'ach prowadzących dżiałalność 8o5podarcżą: N]E DoTYCZY
-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): DoTYCZY
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy). NlE DoTYcZY
-jestem cżtonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTYCZY

Z tego tytUłu osiągnąłem(ęlam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: NlE DoTYcZY

Vlll.
lnne dochody osiągane ż tytułu żatrudnienia Iub innej dZiałalności żarobkowej lub żajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaźde8o tytułu:

Z TYTUŁU ZATRU DN lE N lA W MoK - złotych 124 398,68 (brutto)

lx,
składniki mienia ruchome8o o Waftości powyżej 10 o00 żlotych (W przypadku pojażdóW mechanicżnych
na/eży podać markę, model i rok prodUkcji)] Tojota RaV 4, rok produkcji 207

x,
ŻoboWiązania pienięŻne o Wan:ości poVJyże] 1O ooo z]otych, w ty.i laciągnięte kredyty ] poż,/cżki oraż
|VarL]nki, na jakich żostały udż e]one łobec kogo, !\, Związku z 1akim :c;rzJn e,r. !, ]:k e. !łY5okości]:

KREDYT KoNsUMENcKl 
',|,] 

PKo Bi_,10,0oo c0 Złct!cn !..,eśe .. c.-k

Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu ka.nego 2. pod.nie
nieprawdy lub zataj€nie prawdy8rozj kara pozbawienia wolności,

MszczoNÓW o6,o4,2O2o
1ńielscoWość, data] %nia*fułłu*,,r-t;

|l ( .'"''ł t7

1 Niewłaściweskreślić.

' Nie.dotyczy dżiałalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, W formie
i zakresie 8ospodarstwa rodzinnego.

J Nie dotyczy rad nadzorcżych spółdzielni mjeszkaniowych,


