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l.Osoba sklad.ji.a oswiadc:enie obowiqana lest do rgodneto r prawdq, staranneto i .upetnego
wyp€tnienia kaidej u rubryk.
2Jeielr poszczeg6lne rubryki nie znaldujq w konk.et.ym przypadku zastosowania, nateiy wptsaa
,.nl€ dotv.w",
l.osoba skladajq.a oiwiadc.enie obowiEzana iesrotre6tiC pEynatei.oia poszdeg6tnych sktadntk6w
maletkowych, do.hod6w i zobowlAlai do majetku odreb.eto i majirku objetego maUenskq
wspdhoiciE maiitlowi.
4.oiwiadclenie majqtkowe doty.zy majErku w kralu i.a I'ankl.
5.O,wiadcrenie majqrkow€ obejmuje r6wniei wierzytetnoSci pieniqine.
5.W .zgaci A oJwiad.!€nla zawane sl inlomacje jawne, w .lelct B !a{ info.macie nlelawne
dotycrqceadresu zamiesrkania skladajiego oswiadc.enie ora..ntejsra polot€nia ni€ru.homojci.

czESt a

la, rizej podpisany(a),
( monJ,n waro or z nrwisko mdower

urodzony(a) 18 . O1 . 1980E

Monika Anna Laszewska rod. Krasucka

w Urzedzie Mi€jskiE w
Gospodalkl KonunaLn€j

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dn a 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzen a dziatatno(ci
gospodarczej przez osoby pelniQce funkcje publiczne (Dr- U- z 2017 r. poz. 1393) ora2 ustawy 2 dnia 8 marca
1990 r o samorzEdzie gminnym {Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie i art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w sklad mal2eiskiej wsp6lno6c majatkowej tub stanowiqce moj majatek odrqbny:

I.
zasoby pieniezne:

Srodki pieoiezne zgromadzone r walucie polsklel: nje dotycry
-. Srodki pieniezne zgror,adzone w walucie obcq I aie dotyczy-' papiery war!oscioNe: ,ie dotyczy

w Palcrewie zatludlliony
Parcrewie n. stanoxisku Kielownika Refelatu
i Ochrony S!odowiska I n {{. Erud r pnd. nanowtsko ub,u nkqal

Dc:i1 o pcrlerzclf,i : 240 n.:, 6ra2 z dz.a'lka
dom -150 000, coz-l,a,EiaaE. ao 000,00 zt
tytul prawny: v3po|vlasrost.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
3. a;ospoda! sLwo !olne:

:.dzat gcspodarstfja, Die dotyczy, po,r..z.hnia: Lie doxyczy
o war.Losci: Die dotyczy
lodzaj zabudolry: n!. dotyczy

,t$\

II.



tytul prawny: Die dotl,czy
z tego t!.tulu osiagnalen ( eiam ) w roku ubiegilm przych6d i
doch6d w wysokoscit aie datyczy

4. Inne nieruchomo6ci :nie doLyczy
- waltosci nie dotyczy,
-tytu] prauny: Die dotyczy

III.
Posiadam udzlaly H sp6lkach handlorych - nalezy podaa Iiczbe i
eri,en:a udziai5w: nia ctotyczy
udzialy !e stanowia pak:er wieks2y ni2 10: udzialOw w sp6lce:

Z teqo lytutu osiqgnalern(elan) w roku ubiegl)m doch6d w
lysokosct: nie clot rczy
rv.
Posiadarn akcje w sp6ikach handlowych - nalezy poda6 liczbe i
emrtenta akcj i; aie alotyczy
ak.je te slaDowia pakie!: wiekszy niz 1Ci ak.ji a sp61.et aie dot,czy
z Legc tylulu osiagnalemiela]n) u .cku ublegiyn doch6.i w
',rysokoscl : ala doLyczy

Nabylen(am) (nabyr m6l matzonek, z wylaczenien mienia
przyralezneqo do jeqo majatku odrebnego) od Skarbu Pa6stwa/
innej paflstwowej osoby prawnel, lednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwi4zk6v, komunalnej osoby prawnej lub zwia2ku
tretropolilaLnego nasLepujace nienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przerargu

naleiy podaa opis mienid i date nabycia, od kogo: n.ie.iotyczy

VI
1 Proeadze dzlalalnos6 gospodarcza, (nalezy poda6 formg

prawna I przedmiot dziatalnosci): nie prowadze dzialalnoscl gospodarczej
osobiscie nie ilotyczy

- wsp6lnie z innymi osobani bte atbtyczlt
z tego tytulu os.iagnalen ( e] am) F roku ubieglyn przych6d
i doch6d ! wysokosci: Dia atoxyczy
Zarzadzam clzialalnoscia gospodarcza Iub jestem
przedstawicielem, petnonocni kien takiet ctzialalnosci
iaa-e2y pcciae forne praea : przeClriot dzraialnosci)t aie .totyczy
- osobiscie ate alotyezy
-- wsp6Lnie z innymi osobami nie alotyczy
Z tego tylulu osiagnqlem(elan) w roku ubiegiym doch6d
N wysokoSci : nie cbtyczy

w sp6ikach handlorych (naz(a, sredziba sp6tkr): ,ie dotjrczy
- testen czlonkien zarzaciu (od kledy) | nie alotyczy
- jesten cztonkien rady nadzolczej lod kiedy)t aae dot!,czy
- jesten czlonkrem konisji rewizyjnej (od kiedy): aie docyczy
Z tego tylu1u osiagnqlem(elaa) w roku ubiegl!m .iochod
n wysokosci: nia dotyczy
W sp6idzielniach: aie dotyczy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) | nie dotyczy
- jestem czlonklen rady nadzorczejr (od kiedy): nie dotlezy
-- lesfem czlonkien komis:i rerizyjnet (oci ;iedy) | nle dot tcry

vlI
1.

2



Z Lego tytulu csiagnqlem(elan) w roku ubiegllm doch6d w
wysoko6ci: ,lla ilotycry
l,! fundacjach prowadzqcych dzialalnos6 qospodarczE:

-- leslen czlonkien zarzqdu {od kiedy) | aie doXyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) | nia doxyczy
- lestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy) | ,.ie dotyczy
z teso tytufu osiaqnalem(elanl , rcku ubieglrr do.h6ci w
wysokosci: aia dotyczy

\/ITI.
:nne dochody oslagane z ryrutu zaLludnienia lub innel
dzi.atalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kHot uzyskiwanych
z ka2dego tytutu:

I. Unowa o place Urzad Miejski H Parczewie - 13 911,39 z!,
2. Umowa zlecenie 2 23r,12 z\.

rx.
skladniki nienia rucLoneso o uarto6ci powyzej 10.000 zlorych (w
prz)?adku pojazd6w mechanicznych naLe2y podad marke, model i
rok produkcj r ) : nie dotyczy

x.
ZoboHiqza6ia pieniezne o q,artosci powytej 10.000 zlotych. w tlm
zaciagniete kredyty i po2yczkr o.az wa|Jxki/ na riaklch zostaty
udzieLone ({obec koqo, 1, zwi42ku z jakim zdarzenien, k lakiej

nie dotyczy

czEsa B

lnformacja niejawna

(4rt,24i. ust. I ustawy z dnia 8 nlarca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U z 2017 r. po2.1.875))



Palczew dn. 30 - 04.2020r
lr.i:ts..[.S!,.ata]

NiewtaSciwe skre5lia.
Nie dotyczy dziatalnosci wylw6rczel w rolnictwie { zakresie
produkcji roslimej i zwierzecej, w formie i zakresie
gosPodarstra rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6]dzielni mieszkaniouych.


