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w P !. Y N E Ł SŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

do Biurn Rady radnegogmjny

dm 30,9” QQLf Glinojeck, dnia 29 kwietnia 2019 r,
(nieswoim)

Mpm.
uwaga:
1. osoba składająca o iadclenle obowiąuna jesl do zgodnego z prawdą, slarannego i

zupelnego wyneln' nia każdej z rubryk.
:. lezeli poszczególne rubryki nie znajdują w kunkretnym przypadku zasmsowaula, nalezy wpisać

„nie dna/uv".
;, Osoba kladajaea oświadczenie obowląxana jest nkreślić przynaleinnśn': poszuegolnyrn

skladni w majątkowych, dnchudów mhowiauń do majątku odrębnegn l majarku objelego
malżenska wspólnośeia majaxliowa.

A. oświancunie » sianie majątknwym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. os' adrzenie o stanie majątkowym obejmuje rowniez wie.-zyrelnos' p eniężne.
s. w cieśni A oświadczenia xawane sa inlormanje jawne, w ueści a za; informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania składającego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomości.

(155 A

la, nizej podpisanym), Malgorzala Iwańska , kowalska,
liniom i „Mino old! nelwlsko iadenei

urodzony(a) za. 12.1973 r. lll/Ciechanowie

Miejsko , G ny Ośrodek Kultury w Glinojecku , pracownik blumwy,
(miejsc! zazmdnienia, Sunowska iiio liinkrjai

po zapoznaniu Się : przeplsaml ustawy zdnia & marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz u z 2017
r pul 1375» zgodnie z zm. IM! (S] uSlawy oświadtzam, ze posiadam wrnodzare w sklad malzenskiej
wspolndśoi majątkowe] lub stanowiące moj majątek odrębny:

zasoby pienjezne
aśrodki pienięzne zgromadzone wwalucle polskiej: 1 350,87 zi (slon na 31.12.2013 r.)

, rodki plenlęzne zgromadzone w walucie obcej: nie doryczy

, papiery wanośclowe nie dolyczy

.. na kwutę'



ll.

: Dom o powlerzchnl:157,20 m2, 0 wanaścl 352 000,00 zl
tytułprawny' mau. waga,. nalal „

z Mieszkamo powrerzzhrn nie dmyczy mz, o wanogcr.
tvwlprawny.
3 Guspudarstwo rolne.
rodzal gaspedarstwa' nie doryczy, oowrerzchnra
o warwś .

rodzal zabudnwy.
tym! prawny . . .

z tego tyluhl osrągnąlemlelanll w raku dolegryrn przychod l dochód w wvwkośt
A mne uchnmaścl:
powlenchn a'1)d1.pod budwu pm o pow 0,5160 ha zlgmhry orne o pow 2,4150 ha,— sldz z

przez". pod zab garazu o pow 0,020 ha uraz dz 0 pow 0,0563 ha (› wanoś ]) 3000,00", 2)
11000,DG;3)1800.0D
mul prawny lbakt nutar. pctw. darowlzna mwmw (malzwspohlzl akt nota! putw darowizną
+KW48457 (mali WSÓL) 3) akt mam nm. zakupu (mali wspu'l)

II].
1 Posladam udziały w spolhach handlowych z udzralenr grnrnnych osob prawnych lub
przedsięblurców, w których uczestmczą takie osoby - nalezy podać liczbę iernnenra udnalćw.
Mle dotyczy

udzlaly le slanoWlą paklet Wlększy mz 10% udzialoww spolce

z tego rymu psragnalemlelaml w roku ubreglymdochod w wysukuś

:. Posiadam udzlalyw mnych spdlhach handlowych A nalezy padać hczhę lemllenta udzlaldw, nle
dntytzv

z lego [ymm oslągnąlemlelam) w roku ubleglym dochód w wysokośc ~

lv.
1. Pcsradarn akqe w soolhach handluwvch : udzlalern gmmnych osob prawnych lula przedsięhlnrcćw
w kturym uczestnlczą lakle osobyf nalezy podać llczhe l ernilenla akcli:
Nle dntvczy

ahqe le slanowua paklerWlększy ml 10% akql w spclce'

z lego tytulu oglągnąlemlęfarn) w roku ubleglym dochód w wysnku

z. Posladam ahqe winnych spolkach handlowych , nalezy padać h(zbę l emitenta akql. nie doryczy

z tego lyluld osiagnąlemlęlaml w mkv odleglym dochod w wysokoścr



Naoyiernraini (naoyi moi malznnek, z wyiaezeniem mlenla przynaleznegn do jego maiarku
Ddrębnego) od Skarbu pariscwa, nioe, pansiwowei osoby prawne„ ]ednuslek samclzadu
ceryroriainego, ich związków, komunalnei nsohy prawnej |ub związku rnerroooiicainegd nasieouiare
mienie, które oodiegaio zoyeiu w drodze przerargu , nalezy podać opis mienia i datę naoyria, od
kogu: niezabudowana nieruchumn gruntowa ozn. nr Ewld 773/140, ooiozorio w Ghnmecku,
przeznaczana pod budowę garazu wraz z udziaierin 1/15 częśc w dz. gruntu nrewid 775/157 nabyce
w drodze nieograniczonego przeiargu ustnega 13 11 mos („od Miasia . Gmlnv Glinnjeck

VI.

1 Prowadze dziaiainos'c' gospodarcza inaiezy podać formę prawna | przedmim dziaiairios'ui- me
dotyczy
- osobiscie

- wsodinie z innymi usubami
z tego rymiu osiagnaiemeiam) w roku uniegrym przychód idochód w wysokośc
2. Zarządzam działalnośdą gospodarczą iub ieslem orzeosiaWizieiem oeinomocriikiern rakiei
dualalnuśn inaiezy podać formę prawna i przednimi dziaiainoscii nie dotyczy

, OthVŚGE.
- wsooinie z innymi osooarrii

z rego iyiuiu osiagnaiemręianii w mlm uoiegrymdocriod w wysokości

vn.
w spo'ikach handiuwych (nazwa, siedziba spoiki): nie dotyczy

„estem członkiem zarządu (od kiedy)'

jestem czioriiriern rady nadzorczą iod kiedy

western czionkiem komisji reWizyinei (od kiedy)

z cego tytulu osiagnoiernięram) w roku uoiegiym docnod w wysokaś .

VIII.

mne dochndv asiągane 1 www zatrudnienia iuh inne] działalnośm zarobkewq lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdegn tytuNL
doznań ze Stusunku pracy fd? 703,15 zł
dochód z (yp peinienia 'unkqi radnej Rady Miqskiq w Glinoietkur 7 duo zi
inne. 1 243,88 zł

lx.
skradniki mienia ruchomego o wartości powyzei m ooo ziotycri (w przypadku poiazdow
mechanicznych naiezy oodac' marke, modei i rok pradukqi)' Skoda oaayia 20111 o wartości 25 unum
zi

i'm



X.

annwwązama pwenięxne (: wanośm powyze, 10 000 Innych, w tym zaciągmęte kredyty i pnzyczk; oraz
war-mm, na ,aw. zostaly udzielone (wobec kngo, w związku z 13mm zdarzeniem, w mae. wysnkuśq):
Kredyt budowlany z duplatami do uprocenlowama pneznacmny pad budowę domu
;eńnumdzinnego zacnągmęly wspolme z mężem Przemysławem wwańsknm w zum !. w aez 5 A z

sledzlbąw Warszawie ammoOperacyjny w Qeznzmwie , za: 000,00 za (pazosxale do spłaty na
dzień 31 111le r * 2011 957,39 z.)


