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ośWlADczENlE MĄĄTKoWE
Wóita, ża§tępcy Wójta, śekletarża gminy, skarbnika gminy, kierownika jednośtki orgeńizacyinej gminy,

o§oby żarządżaiącej icżlonka olganu zalządzającego gminną osobą prawną oraż osoby Wyda.iąaei
de.yzie administra.yjne W imieniu Wóita1

MszczoNóW, dnia 29.oL.zozl f.
(ńiejscowość)

Uwagai
1. osoba skłedają.e oświadcżenle obowiążana jest do zgodne8o z prawdł stalannego i żupełnego Wypełnienia

każdei ż rubryk.
2. reżeli poszctególne rubrykinie znejduiąW konkretnym prżypadku zastosowania, nal€źy wpisać ]bic_r!9!y!!y1.
3. osoba składaląca oświadczenie obowiązana j€st określić prżynależność poszczególnYch składników

maiątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęte8o ńałźeńską wspólnością
meiątkową.

4. oświadcżenie majątkowe dotyczy majątku W kraju ize 8ranicą.
5. ośWiadcżeni€ malątkowe obeJmuje róWnieź wierzytelności pieniężne.
6. W €zęści A oświadcżenia zawarte 5ą informacje jawn€, W części B żaś infolmacje niejawne dotyctące adresu

zamieszkania składająć€go ośWiadcżeni€ olaż mi€|sca położenia nieruchomości.

czĘśćA
GRAŻYNA PŁWACZEWSKA Z DOMU POSMYK

urodzony(a)

29 sTYczNlA 1961 RoKU W żYRARDoW|E

zatrudniony(a)

MSZCZONOWSK| OŚRODEK KULTURY

DYREfioR

po zapoznaniu się z przepisami ustawy 2 dnia 21sierpnia 1997 r, o o8raniczeniu prowadzenia dżiałalności
gospodarczej prżeż osoby pełniące funkcje publiczne |Dz. U. z 2017 r. poz,1393) oraż ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o §amorządżie gminnym (D2. |J, z 2077 l. poz.7875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

ośWiadczam, że posiadam Wchodżące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

l.
zasoby pieniężne:

- środki pieniężne z8romadzone W Walucie po|skiej: 500 żł
środki pienjężne żgromadzone W Waluci€ obcej: NlE DoTYcł
papiery Wartościowe: NlE DoTYczY



ll.
l. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY ,m' , o wartości : ME DOTYCZY

tytuł prawny NIE DoTYczY

2. Mieszkanie o powierzchni: 68 m2,o wartości 120.000,00 zł Muł prawny wŁAsNoŚcIoWE
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj tospodarstwa NlE DoTYczY, powierzchnia NlE DoTYCZY, o Wartości: NlE DowcZY,
rodzaj zabudowy: N|E DoTYCZY, tytuł prawny NlE DoTYCZY

z teto tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubje8lym przychód i dochód W wysokości: ,NlE DoWcZY
4. lnne nieruchomości: powierzchnia: NlE DoTYczY, o Wartości: NlE DoTYCZY, tytuł prawny: NlE

DoTYcZY

lll.
Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW: NlE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet Większy niź 10% udziałóW W spółce: NlE DoTYczY
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: NlE DoTYczY

lV.
Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DoTYCZY

Udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udzialóW W spółce: NlE DoTYCZY
ztego tytułu osiątnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek,2 W}łączeniem mienia
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,

związkóW lub od komunalnej osoby prawnej

zbyciu W drodze przetargu - naleźy podać opis mienia i datę

przynaleźnego do jego majątku odrębne8o)
jednostek samorządu terytorialne8o, ich
następujące mienie, które podlegało

nabycia, od kogo NlE DoTYCZY

Vl,
1. Prowadzę działalność 8ospodarczą'(należy podaćformę prawną i prżedmiot działalnoścj): NlE

DoTYcZY
- osobiście NlE DowczY
- wśpólnie z innymi osobami NlE DoTYCZY

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym przychód i dochód W Wysokości: NlE DoTYczY

2. zarządzaą dzjałalnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYczY
- osobiście NlE DoTYczY
-Wspólnie z innymiosobami NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

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

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)| NlE DoTYCZY

-jeśtem członkiem rady nadzorczej (od kjedy): NlE DoTYCZY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)i NlE DoTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

2. W spółdzielniach: NlE DoTYCZY

-jestem czlonkiem zarząd! (od kiedy): NlE DoTYCZY



( -jestern cżłonkiem rady nadżorczejr (od kiedy): NlE DoTYCZY

- jestem cztonkiem komisji rewizYjnej (od kiedy): NlE DoTYCZY

z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegtyrn dochód W Wysokości: NlE DoTYczY;

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcżą: NlE DoTYCZY

-jestem cżłonkiem zarżądu (od kiedy): DoTYCZY

-jestem członkiem rady nadżorczej (od kiedy): NlE DoTYCZY

-jesiem cżłonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieglym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

Vlll.
lnne dochodv osiągane z tytllłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, ż podaniem

kwot uzyskiwanych z każde8o tytułu:

Z TYTUŁU ZATRUDNlEN]A W MoK ZA oKREs oD o1,o1,2021 01,29,2a21- 77 689,50 (brutto)

lx.
składnikl m]enia luchomego o wartości powyźej 10 00o zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

na eźy podać markę, rnodel i rok produkcji). Toyota RaV 4, rok produkcji 2007

x,
ZoboVJ ąZania pienięźne o Wartoścj powyzej 10 o0O złotych, w tYm zźcią8nięte kredyty i poźyczki oraz

!!arunk , na jakich zostały udżie one (Wobec kogo, W zw ązku ż jak m zdarzeniem, W jakiej Wysokości)|

KREDYT KoNsUl/ENcKl W PKo BP,67 281,44 żłotych, Wesele córki

MszczoNÓW, 29.01,2021 r
(ń]e§cowość, data)

Niewłaściwe 5kreślić.
Nie dotvczv działalności WytWórczej W rolnictwie W zakresie

i zakresie tospodarstWa rodzinne8o,

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mje5zkanioWych.

produkcji roślinnej i żWierzęcej, w formie


