
z./ ,//.04 ZpJ) Dokonano analizy

a,t to ^ .tr. :.?*i.. ron.L-t c-)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

wg stanu na dzieri 3l grudnia 2019r

Bli2yn, dnia 16.04.2020 r.

Uwaga:
l. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ktLdej z rubryk.
2, Jeieli poszczegrilne rubryki nie znajdujl w konkretnym przypadku zastosowania, nalez5r

wpisadlgglggql.
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noSd poszczegrilnych

skladnik6w majqtkowych, dochodriw i zobowiqzaf do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malieisk4 wsprllno5ciq majqtkow4.

4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawurte sq informacje jawne, w czg5ci B za5 irformacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja. ni2ej podpisany(a), Dorota Teresa Cukrowska Paszkiel.........

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22 lipca 1969 w Skariysku - Kamiennej...........

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigme zgromadzone w walucie polskiej: Rachunek bankowy - olc 20 000 zlotych

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy-

- papiery warto5ciowe: nie dotyczy

JJI

"/,f PRZEWOD

Szkola Podstewowa w Bliiynie - nauczyciel......
Rada Gminy Bliiryn - radna................

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. po2.1875), zgodrue z art. 24h lej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
matZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:



na kwotg: nie dotyczy

t).tul prawny: wlasnosd ........
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartodci: nie dotyczy.......

qrtul prawny: nie dotyc2y.................
3. Gospodarstwo rolne:

o warto6ci: nie dotyczy.........
ls.lraj zabudowy: nie dotycry ...........
tytul prawny: nie dotyczy.........
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokodci: nie dotycry..

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: l. dzialka le6na - 33700m2........................

2. dzialka, na kt6rej znajduje sig dom - 3900m2

III.
I. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorc6w, w k16rych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
nie dotycry.......

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0% udzial6w w spolce: nie dotycry

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w: ......
nie dotycry

Z tego tyulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

IV.
l. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy....

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% akcji w s$lce: nie dotyszy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcj i
nie dotycry

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotycry
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II.
l. Dom o powierzchni: 130 m2, o wartoici: ok 2fi) Ofi) zlotych

rodzaj gospodarstwa: nie dotycry............. , powierzchnia: nie dotycry

o warto3ci: l. okl30 000 zlotych.......
2. ok.120 Ofi) zlotych.. . ... ... ........

qtul prawny: l. w1esno66.......
2. w1asno66.......

Z tego tynrlu osiqp4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pansfw4 innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, klore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg
nabyciq od kogo:

nie dotyczy.......

VL
1. ProwadzE &ialalno66 gospodarcz4 (naleiry podat formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): .........

nie dotyczy.......
- osobiicie nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy..
2. Zarzqdzam &ialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnodci): nie dotyczy.......

- osobidcie nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba spolki): nie dotyczy.......

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tltufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z $rtulu zalrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytufu: ........................
Doch6d z tytulu umowy o pracg - 66 117,94 zlotych..
Dochrid z tytulu umowy zlecenia - 2 6E5,09 zlotych - uczestnictwo w projekcie Wojewtidzkiego
Szkolnego Zw i4zkl Sportowego
Dieta radnej - 9 615,53 2lotych..................
Dieta z komisji wyborczej - 350 zlotych.......
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- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej l0 000 dotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podac markg. model i rok produkcji ):
Samoch6d osobowy Peugeot lfi)7, 2007r. - ok. 10 Ofi) 2lotych........................

x.
Zobo*i4zafia pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniQte kredyty i po?yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwlS?kt z laktm zdarzeniem, w jakiej
wysokodci)

nie dotyczy
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.
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{t [rtLtlvl\[u,uBliicyn, 16.04.2020
(miejscowoSi, data) (podpis)
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