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Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania,

nale2y wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2noSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2erisk4 wsprilnoSciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majQtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierrytelno5ci pienig2ne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

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

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 22 lipca 1969r. w Skaniysku - Kamiennej......

Szkola Podstawowa w Bliiynie - naucryciel, Radna Rady Gminy Bli2yn

(miejsce zatrudnienia, stano\yisko lub fu nkcja)
po zapozraniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22017 r. poz.l875), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad
malZeriskiej wspolnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycry

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy...
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na kwotg: nie dotyczy



rodzaj zabudowy: nie dotyczy
t)tul pra\ n): nie dotyczy........
Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy......

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

2. dziallra, na kttirej znajduje sig dom - 3900m2

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzlalem gminnych os6b

prawnych lub przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy podai liczbE
i emitenta udzial6w:
nie dotycry........
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0%o udzial6w w sp6lce:

II.
I . Dom o powierzchni: 130 m2, o wartosci: ok. 200 000 zlotych

tytul prawny: wlasnoSd
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2. o wartosci: nie dotyczy........

tytul prawny: nie dotycry-
3. Gospodarstwo rolne:

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

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce
nie dotyczy...............
Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
nie dotycry...................

o \ anoSci: nie dotycry........

nie dotyczy........

nie dotyczy........

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

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w: .

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

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b

prawnych lub przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy podai liczbg
i emitenta akcji:

nie dotyczy........
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o warto3ci:

tltul prawny:

l. okl30 000 zlotych........
2. ok.120 000 zlotych........
1. wlasno56........

2. wlasno6d........

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy........
Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia i datg
nabycia. od kogo: nie dotyczy.......

vI.
l. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .

nie dotyczy........
- osobiScie nie dotycry......
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy........
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko5ci:
nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnodci (naleZy podad formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
nie dotyczy........
- osobiScie nie dotyczy.......
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy........
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry......

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyc2y.........................

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy....

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

vIII.
lnne dochody osi4gane z tyulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: .........................
Doch6d z tytulu umowy o pracg - 79 897,62 zlotych
Doch6d z tytulu umowy zlecenia - 2 240,00
Wojew6dzkiego Szkolnego Zwi1zku Sportowego . ..

zlotvch uczestnictwo w projekcie

Dieta z komisji *yborczej - I 000,00 zlotych
Dieta radnej - f0 200,00 zlotych ....................

lub zaj9i,
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyc2y...................
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 ziotych (w przypadku
pojazd6w mechanicznych nale2y podai markg, model irok produkcji): ...
Samoch6d osobowy Renault Grand Scenic,2007r. -ok 15 000 zlotych

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyy i
po|yczkl oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem,
w jakiej wysokoSci): nie dotyczy.
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PowyZsze odwiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Q,,!.uouSUe--Blizyn, I 5.04.2021
(miejscowoic, data) (podpis)
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