
oswADczENtE MAJAT(OWE

w6rta, rastQpcy w6rta, sekretarza tminy, skarbnika Rniny, kierownlka iednostki o.ganizacyjnej tminy,
osoby raraqdraiQcei i calonka ortanu zarrldraiqceto tminnQ osobQ prawne o.az osobY vyydajqcej

decyzle administracyjne w imleniu w6itar

Pareew dnia 28.(X.2020 r.

f,u

czEsca

Ja, niiej podpisany(a), Malgorata Maria Ci€sielska; Cre.h,
{lnaona inaeBko or.2 na&itko rodowe)

urodzony(a) 7 &udnia 1972 r. w Parq€wie

zesp6l Plac6wek Szkolnych w Plzewloce; Dyrelitor,
(mi.i*e :atrudnienia, sr.nowkko lub lunlcla)

po zapoznaniu siQ z prrepisami ustawy z dnia 21 sierpnla 1997 r. o ogranicreniu prowad2enia dzialalnoJci
gospodarczej pne2 osotry pelniQce funkcje publiczne (D:. U. z 2019 r. poi. 2399) oraz ustawv z dnia
8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), lgodnie z art.24h tej ustawy
oiwiadcram, ie posiadam wchodzqce w sklad malie6skiej wsp6lno6ci majqtkowei lub stanowiqce m6j
majqtek odrebny:

Uwaga:
1. Oiob. skladalfa oaldsd.renle obowlarana j.rt do 4odneSo . p6wdq, staranneSp i &pelneSo wyDclnlenl.

katdej r rubryk.
2. leieli posucteg6lne iubrykl nie rnajdujq w konkretnym pnypadku astosowania, nalery wplsaa:!id!qg{.
3, Oroba sll.deieci o(wlad.tenle obo iQtana ,en olreillt pr.yn.leinoit poszcr.t6lnych skladnlk6y

mahtlowy.h, dochod6w i .obowlqz.n do mahrku odrebnego i marelku obleleSo m.lieiskq wsp6lnoaciq
malatkowa.

4. Ofuiadeenle hahtkoue dotyciy m.lQttu w kraju i la granlq.
5. O{wladcrc.rie majetkowr obeJmuie r6wniei wlenylclnoscl plenieire.
6. W czeid A ogwladeenie zawarte rQ lnform.cie jawne. w azQacl B tal lnformaci€ nieiawne dotyczqce adresu

tamlasrkartla skladaiQcego oSuladc:enle ora, mleisaa poloienla nieruchomojal.

t.

zasoby pieniQine:

- grodkipienieine 2Sromadrone w walucie polskiej 4 052,79 zl

- irodki pienieine zgromadzone w walucie obcej; nie dotycay

nie dotyczy

-- na kwote: nie dotyczy

1

- papiery wartokiowe
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.

1. Domo powierzchni: 160 rrf, o wartoici: 3sotyirt qdul prawny: wlasnoit
2. Mieszkanie o powieachni: nie dotycry m:, o wartolci: nle dotyczy q ul prawny: nlc dotyaay
3. Gospodarstwo rolne:

rodzal 8ospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,79 ha

o wanoaci: 40 q/l rl
rodzaj zabudowy: brak
tytul prawny: wsp6hrhsnoat V2
Z te8o q utu osiQgnqlem(Qlam) w roku ubieSvm przych6d i doch6d w wysokoici: 3 000 .1/ 2 5m rt

4. lnne nieruchomoki:
powierzchnia: 1) d:ialka pod dom€m mieszkalnym - O,(,9 ha

2) Sarai 54 m 
'z

o wartoici: 1) 60 qA zl
2) 30 tyj {

tytul prawny: wtas.oJd

l[.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbe i emitenta udzial6w:

nie dotycry

udzialy te stanowiq pakietwiQkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie doty.xy

Z teSo ttdulu osiEsnQlem{qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: nle dotyczy

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbQ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowia pakiet wieks?y nii 10% akcji w spdlce: nie doty.ry

Z teSo tl/tulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoaci: nle dotyczy

Nabytem{am) (nabyl m6j mationek, z wylqczeniem mienia prrynaleinego do jeSo majqtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samoraEdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub ?wiqzku metropolitaloego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetaGu - naleiy podat opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

1. Prowad?Q dzialalnoJa gospodarczq'7(naleiy podaaformQ prawnQ iprzedmiot dziatalnolci)

nie dotyczy
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osobi(cie nie dotyczv

- wspdlnie z innymi osobami nie dotyey

Z teSo tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym prrych6d i doch6d w wysokoki: nie dotycry

2. ZarzEdzam dzialalnoaciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podaa formQ prawnE i przedmiot dzialalno6ci):

nie dotycry

- osobiScie hie dovczy

-wspdlnie z innymiosobami nie dotycry

Z tego Mulu osiEgnatem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nle dotyc.y

1. w sp6lka.h handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) nle dotyczy

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewiryjnej {od kiedy): nle dotysy

Z tego tytulu osiQgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ni€ dotyczy

2. W sp6ldzielniach
nle dotycry

-iestem c2lonkiem zarztdu (od kiedy): nle dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nle dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiQSnelem(elam) w roku ubiegrm dochdd w wysoko(ci: nie dotyc.y

3. W fundacjach prowadzqcych dlialalnoft gospodarczQ:

nie dotycry

-jestem czlonkiem zarzAdu (od kiedy)r nle doty.ry

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nl€ doty.ty

-jestem czlonkiem komis.ii rewiryjnej (od kiedy): nle dotydy
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z tego Mulu osiagnalem(etam) w roku ubieglym do.h6d w wysokoki: nie doty.zY

vlt.
lnne dochody osiqtane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajea, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

Doch6d z umowy o prace -96 340,82 zl
Drialalnolt wykonywana osobigcie - 1024,m zl

tx.
Skladniki mienia ruchome8o o wartolci powyiej 10 0O0 rlotych (w przypadku pojazd6w mechanicrnych
naleiy podad markQ, model i rok produkcji):

nie dotycry

x.
ZobowiQzania pienieine o warto3ci powyiej 10 0@ zlotych, w tym zaciq8niQte kredyty i poiyczki ora.
warunki, na jakich zostaly udzlelone (wobec koto, w rwiazku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

nie dotyey
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czESC B

I

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustauy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875)1

Powyisze odwiadczenie s*ladam Swiadomy(a), ii na podstawie an. 233 5 1 Kodeksu karneBo za podanie nieprawdy
lub ratajenie prawdy grozikera pozbawienia wolnoaci.

,,&E*AG*,QJ-
U tcodrtsl

,!..3..9.!...4NA1

I Niewlaiciwe skrellit.
2 Nie dotyczy dzialalnoki wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i 2wierzecej, w formie

i zakresie Sospodarstwa rodzinnego.
I Nie dotyczy rad nadzorcaych spdtdzielni mieszkaniowych.
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