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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
wóita, zastępcy Wóita, §ekretarza gminy, skalbnika 8miny, kierownika iednostki organiza.Yjnej gminy,

ośoby zarżądżającej iczlonke organu zarządzającego gminną osobą prawną oraż osoby wydarącei
dećyzie adminiśtra.yjne w imieniu Wójta1

MsZcZoNÓW, dnia o2.o2.2oż1 r.
(miejścówoŚĆ)

UWa8ai
1. osoba składająca ośWiadczenie obowiążana jest do zgodn€go z prawdł śtalannego i żupełnego wypełnienia

każdei ż rubryk.
2. Jćźeli posżcze8ólne rubrykinie znajdująW konkrctnym pnypadku za9tosowania, nal€źywpisać "nle dow.żv".
3. osoba śkładająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność posz.zególnYch skledników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębne8o i majątku objęte8o maĘeńską Wspólnoś.ią
maiątkową.

4. oświad.żenle majątkowe dotyczy majątku w kraju iza tranicą.
5. ośWiadczeni€ mejątkowe obejmuje również wlerzytelności pieniężne.
6. W części A ośwlad.żenia żawafte są informacje jawne, w części B ześ informa.je niejawne dotyctące adresu

żamiesżkania 5kładająaego ośWiadcz€ni€ ońz mi€i§ca położenia nieruchomosci.

czĘŚĆ A
GRAŻYNA PŁYWACZEWsKA Z DOMU POSMYK

urodżony(a)

29 sTYcZNlA 1961 RoKU W ŻYRARDoW|E

zatrudniony{a)

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY

DYREKToR

po zapoznaniu się z prżepisami ustawy ż dnia 21sierpnia 1997 r, o o8raniczeniu prowadzenia dżiałalnoŚci

8ospoda rczej przez osoby pełniące fu n kcje pu b liczne |Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ) oraz ustawy 2 d nia

8 marca 1990 r. o samorżądżie gminnym (Dż, tJ. z 2017 l. poż.7875), z9odnie z ań, 24h tej ustawy

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

majątek odrębny:

l.
zasoby paeniężne:

-środki pieniężne 4romadzone WWalucie polskiej: 500 zł
środki pieniężne z8romadzone W Walucie obcej: NlE DoTYCZY
papiery Wartościowe: NlE DoTYczY



Il.

1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY .m' , o wartości : NIE DOTYCZY
tytuł prawny NlE DoTYCZY

2. Mieszkanie o powierzchni: 68 m2,o wartości 120.000,00 zł łtuł prawny WŁASNoŚcIoWE
3. Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa NlE DoTYczY, powierzchnia NlE DoTYcł o Wartości: NlE DoTYCZY,

rodzaj zabudowy: NlE DoTYczY, tytuł prawny NlE DoTYczY
Z tego tytułu osią8nąłem(ętam) W roku ubie8tym przychód i dochód W Wysokości: ,NlE DoTYczY
4. lnne nieruchomości: powierzchnia: NlE DoTYCZY, o Wartości: NlE DoTYczl 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
z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYczY

lv.
Posiadam akcje W spółkach hand|owych - należy podać liczbę iemitenta akcji: NlE DoTYCZY
Udziałyte stanowią pakiet Większy njż 10% udziatóW W spółce: NlE DoTYCZY
Z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokościi NlE DoTYCZY.

Nabyłem(am) {nabył mój małżoneĘ z Wyłączeniem mienia przynależne8o do jego majątku odrębne8o)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle8ało

zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od ko8o NlE DoTYczY

Vl.
1. Prowadzę działalność 8ospodarcząż (należy podać formę prawną i przedmiot dżiałalności): NlE

DoTYcZY
- osobiście NlE DoWcł
-Wspólnie ż innymi osobami NlE DoTYczY

Z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym prżychód i dochód W Wysokoścj: NlE DoTYCZY

2, zarządzaĄ działalnością 8ospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną j przedmiot działaIności): NlE DoTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY
-wspólnie z innymiosobami NlE DoTYCZY
z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

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

-je§tem czlonkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorcze.i(od kiedy): NlE DoTYCZY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)i NIE DoTYczY
Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

2. W spółdzielniach: NlE DoTYCZY

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYCZY



-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NlE DoTYcł
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTYCZY

z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY;

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NlE DoTYczY

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): DoTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DoTYczY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTYCZY

zte8o tytułu osiątnąłem(ęłam) W roku ubie8lym doćhód W Wysokości: NlE DoTYczY

vlll.
tnne dochody o5ią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z TYTUtU ZATRUDN|EN lA W MoK ZA oKREs oD 07.01.2021-oż.oż.z021- 77 689,50 (brutto)

lx.
składniki mienia ruchome8o o Wartości powyżej 10 ooo złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, model j rok produkcji): Toyota Rav Ą rok produkcji 2007

x.
zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 ooo złotych, W tym żacią8nięte kredyty i pożycżki oraz

Warunki, na jakich zostały udzietone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):

l(REDYT KoNsUMENcKlW PKo BP- 67 281,44 złotych, Wesele córki

MszczoNÓW, 29,01,2021 r
(ńieiscowość, data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyćzy dzialalności WytWórczej W rolnictwie W zakresie

i żakresie 8ospodarstwa rodzinneBo.

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdżielnj mieszkaniowych,

produkcji roślinne.i i zwjerzęcej, W formie


