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Uwaga.
1. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jcs! do zgodnego z prawdą, slalanncgc i

zupelnego wypełnienia kazdzj z rubryk
z. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zaslosowania, nalezy

wpisać "nie do yczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obawiąmna josl akres'lić przynalezność poszczegomycb

gkhdnilmw mujalkowynli, dochodów i mbowiazari do majalku rldlębnego i mniniku objcmgn
małżeńskąwspóhościąmnjąlknwą

4. ( wiadczenie nrajalkowe dotyczy majalku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuje rowuioz wierzyielności pieniezne.
o. w części A oswiadczenia zawarle sa informacje jawne. w cześci B zaś informacje niejawne

dolyczaee adresu mieszkania skladajacego oświadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZĘŚCA

Ja. nizej podpisany(a), Cenna Anna Clzrsku, Prusinowska
(imiona i nazwisko oraz nnzwisko rodowe)

urodzony(a) 29 iiśropada 1959 w Zatorach
Urzad Miasla i Gminy w Glinojecku. skarbnik»

(miejsce mlmdnicnia, mcv/iske lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami uślawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowdzmia
dzialalności gospodarczej przez osoby pelmace funkcje publiczne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1393>

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzre gminnym (Dz. u. z 2017 r. poz. 1375),
zgodnie z an 241. tej uslawy oświadczam, zc posiadam wchodzące w sklad małzcńskiej
wspólności majątkowej lub slanowiaoe mój majarokodrębny:

1.

Zasoby picniężne:
_ środki pieniozne zgromadzone w walucie polski 3551294 zl
_ środki plenieznozgromadzone w omluere obc nie dotyczy
epaprerywanościowe; nic dotyczy, na kwolc: nie doiyczy

11.

1. Dnm o powierzchni: 100 111 2,wraz z dzialka 843 m2. o wolności 13000000 71,

tytul prawny własność rok nabycia l9x9mlzcńskawspólność majaurown
2, Mieszlmnie o powicr-zenni: nie dotyczy , o wariośc . nie dulyczy ryiul prawny: nie dolyczy
3. Gospodalstwo rolne-
rodzaj gospodarsiwa: rolne, powicrzcbnia: Ą9sso ba

o wartości: 140000,oaz1
rodzaj zabudowy: brak zabudowy
rylul prawny: wiasuośc'
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z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym. przychód i dochód w wysokości: dnplaly w
kwocie 5355,66 zł
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia ic dotyczy
o wartośc nie dotyczy
tylul prawo .nie dolyczy

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych * nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały ie slanowią pakiet większy niz, 10% udziałów w spółce. nie dolyczy
Z tego ly1ulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV:
Posiadam akcje w spólkacb handlowych * nalezy podac liczbc i emitenta akcii:
nie dotyczy
akcje le slanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce;
nie dnlyczy
z lego tytrdu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy v.
Nabyłemoam) (nabył mój małzonek z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majerku
odrebnego) od Skarbu pahstwa. innej pahstwowej osoby prawnej. jednostek samorzadu
ierylorialnego. ich zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego
nastepujace mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu * nalezy podać opis mienia i dalę
nabycia, od kogo: nie dnlyczy

VL
l. Prowadzę działalność gospodarcza2 (nalezy podac formę prawna i przedmiml dzialalnosci): nie

dolyczy
* osobiście nie dotyczy
nie dotyczy

z tego lyIulu osiagnalemlełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dulyczy

z. zarzadznm dzialalnoscin gospodarczą lub jeslem przedstawicielem, podnomocnikiem takiej
dzialalnosci
(nalezy podac forme prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy
zosobiścic nie dotyczy
* wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
7, rego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
l_ w spółkach handlowych (rrazwa, siedziba spólki): nie dotyczy

'estern członkiem zarządu (od kiedy): nie doiyczy
, , (cm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_csiero czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
2 nego tytulu osiagnalemtcłam) w roku ubicgłym dochód w wysokości. nie dotyczy

2. w spółdzielniach:
nie dulyezy
fjcslcm czlonkiem urządu (nd kiedy).
nie dotyczy
, jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
nie dotyczy



, jeslem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie delyczy
z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubrogiym dochod w wysukus' .

nie dolyczy
3. w fundacjach pmwadzącyeii dziaininose gospodarczo:
nie dotyczy
, jestem eziorikiem urzedu (od kiedy)
nie dotyczy
, jeslem ozionkiem rady nadzorczej (od kiody):
nie dotyczy
_ jcslcm ezionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
z logo tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysukcści:
nie doryezy

Vlllr
Inne dochody csiągane 7 lylułu whuduienia lub innej dzioioinosci lambknwej iotr zajęć, z
pcdanicm
kwnt uzyskiwanych 7 kazdego tytuio; dochód z lylułu lalrudnicnia 15322017 zi; dochod (
tylulu sprzedazy mieszkania 5201 3,00 zł.

IX.
Skindniki mimin ruchomego o wartości powyzej to ona zlnlych (w przypadku pojazdów
mechanicznych
nuiezy podać „rurke, model i rok produkcji): samochód Nissan iuke mk produkcji 2010

x,
Zobowiąunia picnięme o wkmości powyżej to 000 [innych, w tym wciągnięte kredyty i

pożywki oraz warunki, na jakich msioiy udzielone (wobec kogo, w związku ?. j'kim
zdarzeniem,w jak" ' wysukości Kredyt gotowkowy: wobec kogo *ALIOR BANK, w związku
z jakim zderzeniem , kredyt gotówkowy w jakiej wysokosci , 32 963,41 zl, okres kredylnmnia12.10.2016-29.09.2020

CZĘŚC B

Adres zumieszkanio osoby składającej oswiadczenie—Miejsce poiozeniu nieruchomości wymienionych w punkcie ii czesci A (adres)-
1.
Z



sze oświadcnnic skladam świadomy(a), iz na podslawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zaiajenie prawdy grozi km pozbawienia wolności.

Glinojeck, dnia 24041019 !
(miejscowość, dnia)

' Niewias we skmś' Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w roinieiwie w zakresie produkcji mśljnncj i zwierzecej,
w formie i zakresie gospodarslwa rodzinnego.

” Nie doiyozy rad nadzorczych spóidzjeini mieszkaniowych.


