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Parczew, dnia 30.04.2019 r

l.Osoba skladajq.. oiwiadczenle obowiirana jest do zsodneso z prawd4, sta'anneEo i lupelieSo

wypelnienia kaidel ! rubryl
Z.jeietl poszczegOtne rubryll nle lnajduin w ronkretnYm PrzYpadk! lastosowania, naleiv wPisa'

,,oi. dotvcz!".
:O.oU" rttu a"Jq"" oS*i"a.renie obowietana iest okre3lia pRvnaleinol( posu cteg6lnvch skla dnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowietari do maiqtku odrebnego i majqlks objetego maEenskq

wsp6lnoiciE maiefiowi.
a.Oawladczenle maiitkowe dotydv majttkuw kraju i tasrani.e.

5.Oiwiadc:enie maittkowe obejmuie riiw.iei wier.vtelno6Gi pienitine

6.w ..qaci A o(wiadczenia 2awane sq infoma.je jawn€, w czsl(i B !'3 informacje niejaw'e

dotycrEce adresu !amies.kania rtladainceso oiwiadcz€nie ora. miejs'a poloieoia nieruchomo'ci'

cztJaa
la, nizej podPisanY(a),
Inrona n w5koo,ar 

^&wGko.odowe)
urodzony(a) 18 .01 . 1980r
l' ulzedzie laiejskiD
Gospodarki. KoEunaln€l

II

Monika Atrna Laszewska rod. Klasucka

. w Parczewie zatrudnionY
w Parczewie na stanowisku Kierornrka Referatu

Ochlony 6lodowiska t,n .r*e:arrua.iu-a. r".ol6ko lub ruikF)

Do zaooznanru sre z orzeDrsami usta\!ry z dnra 21 sierpnia 1997 r o ograniczenlu prowadzenia dzialalno3ci

!.."-,ia-.i", "iri. osou, oelnrace fu;kcie publicrne lDL. U.22017 t poz' 1393) oraz ustav!'v ' 
dnia 8 marca

irr6;;;;,;;;;;;;;vr'rD7 u r2oI7 r po7 187s,. zsodnre r dn' 24r Ie, u(rawv otsiadczam ie
p..i"a.rn *.r,ooiqi"fi tllaci ma'zpris\ier wspotriost I rrd dtkowe. 'Jb \tdnow;qce r1oj TdjAtel odrqbn':

I.
zasoby pienl?Zne:

Sroixi pieniezne zsromadzone w 'ialucie 
porskaej: Die do'vczv

.. lrodkr pie:Tiezne zgromadzone d (alucre abce)t nie dotvczy
papiery B. rt-os.io(e I aie <rotyczv

2. Mieszkanre c pcrie!zchii: nie cct-v':y
3. Gospodarsta. rolne:

.od;aj gospodarstwat aie dotvczv, powierzchnia: Die do'vczv
o waiLosci: nia .lotYczY
rodzaj zabudowy: Die alotYczY

N\

L
I

Don o pcoierzca:ll | 240 :r', 'raz 2 czialkq o pow 2CCC :ir

don -.150 000, Oozt, dziarka 80 OO0,0O zl
tytui plalrny: rsPd-lrrlasno.ii



tytul prawny: Lie doxttczv
z tego tytulu osragnater,(elam) w

ooc:.6d , Ysci.oscr. nie alotyczY
4. :i:re nieru.honosci :nie ciolYczY
- wartosci nie do!yczy,
-tytu] PlawnY: ni. dotYczy

rokr u5ieglyll P! z:7.56d

II I.
Posiadan u.lzraly w sp6ikach haroio,)'.i1 _ 

'ale2v !o:la' lic2t)e i
emltenla rrdziai6w: nia .toLvczv
udzialy te st-anowia pakiet iekszv ni2 lC? udziai6w ' spolce:

z rego rytulu csiag.4ien(elan) H rok: ]breglym docL6d w

wysokosci: n7e <lotyczy
!v.
Posiadam akcje w spolkach handlowvch - nalezv podad ]i'zbe i
emitenla akcji: aie dotYczy
akcje te s:anorla pa)(iet wiekszy n12 la; ak'ii q sPAlcet nla clotttcty
z tego tylulu oslagnalen(91am) , roku ubiegiym dcchdd w

wysokosci: nie .lotYcrY

VI
Prowadzq dzialalnos6 qospodarcza? (:lalezv Podac formQ
piu""a i p.r.o.iot dzialarlosci): nie Prowadze dzialalnoscr sospcoarczej
- osoblscie nie atoxt czy
- wspolnie z innymi. osobami nie dotvczv
z t"eo .yturu osiagnalem(9]an) { roku ubiegl}arl przvch6d
i doch6d " Hysokoscr: nie dotYczY
zarzatlzaa d.zialalnoscia gospodarcza lub jesten
przectstadicieLem, peinonocnikiem takiel dzialalnoSci
(nalezy podac forme prawna i przedmio! dzialaLnosci): n|a d'otvczv
.. osobiScie tie clotYczY
- wsp6ln:e z l.nlmi csobani nie atotvczv
z te;o tytulu os:agnaler.,lclanl ? rcku ubieql)m dochbd
w wysokosci: hie alotyczv

h spo:kach ha.-dlory:h lr.azFa, s:e'lztaa spoli<:): Die 'iotlczy
- jeslem czlorkien zarzadu (cd ktedy): aie docvczv
- jestem crlonkiem radv nadzorczej (od kiedv) | aie dotlczv
- jestem czronkiem komrsji reurzvinej (cd kredv) | aie ctotvczv
z ie,.o tyturu osi4gnaie:r(elan) w roklr ubiegllm doch6d
w wysokosci: Eie aloxYczY
li sp6l.lzieLniach: aie dotYcaY
- j;stem czlonkiem zarzadu lod kredv) | Die 

'totvczv- testem czrcnkrern radv llaclzorczejr (od kiedv) t nie 
'toXvczv- jesien .zlcnkien kom!sii .ewizvlnej (od kiecv) | Die doxvcq
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VIII.
Inne dochody oslEgane z tylulu zatrudnienia lub innej
dzlalalnosci zarobkowej ]ub zate6, z podanien kwot uzyskiwanych
z kazdego Ly*.ulu:

1. Umowa o prace Urzqd l{iejski w ParczeHie - 13 A26,58 zl.

D<.
Skladniki mienia ruchomego o artosci powyrej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podai marke, nodel i
rck produkclr) | samo.^h6d osobcuy Renauit TNingo (2009r. )

x.
Zobowj.qzania pienie2n€ o Hariosci powyzej 10.000 zlotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki/ na jakich zostaty
udzielone {wobec kogo, w zwiazku : jakin zdarzeniem, w jakiej

nie dolyczy

czasc B

(Art, 24i. ust. I

Informacja niejawna

ustawl, z dnia g marca 1990 r o sarnorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 20t7 r.poz. 187 5))

SA



Parcz€w dn. 30.04.2019!
lrrrel scow.Sa, data)

Niewla3cire skreSIic.
Nie dotyczy ctzialalnosci wvlda']rczel w rolnictwie w zakresie
produkc.rr ;osrinnej L z,-ierzecej, w fornie i zakresie
gcspodarstha rodzinnego.
fi"_aoty".y rad iadzorczvch sp6idzlelni nLieszkanioHvch'


