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Ciechan6w, dnia 29.09.2017 r. 
(miejscowoSt) 

Uwaga: 

1. 	 Osoba skladaj"ca oSwiadczenie obowillZana jest do zgodnego z prawd", starannego i zupelnego wypelnie
nia kaMej z rubryk. 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat ..nie doly
czy". 

3. 	 Osoba skladaj"ca oSwiadczenie obowillZana jest okreSlit przynaleinoSt poszczegolnych skladnik6w maj"t 
kowych, dochod6w i zobowil\ZBn do maj"tku od~bnego i maj"tku obj~tego maaensk" wspOlnoSci" ma
j"tkow". 

4. 	 OSwiadczenie maj"tkowe dotyczy maj"tku w kraju i za granic". 

5. 	 OSwiadczenie maj"tkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieni~ine. 

6. 	 W cz~scl A oSwiadczenia zawarte 5'1 informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz"ce adre
su zamieszkania skladaj"cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci. 

CZE;SC A 

Ja, nizej podpisany{a), Agnieszka Szweig - Sokolowska; Szweig, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 09.06.1968 r. w Braniewie 

Szkola Podstawowa w Morawach - dyrektor 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go
spodarczej przez osoby pelnillce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzljdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h lej uslawy oswiadczam, ze posiadam 
wchodzllce w sklad malZenskiej wSpOlnoSci majlllkowej lub slanowillce m6j majlllek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 

-	 srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 114300 zl 

-	 srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 
na kwol~: 

II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: nie dotyczy - m2
, 0 wartosci: nie dotyczy tylul prawny: nie dotyczy 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 65 m 2, 0 wartosci: 60000 (w dniu nabycia 2001 r.) ly1ul prawny: mieszkanie 

wlasnoSciowe - akt notarialny ( m6j maj'ltek odr~bny) 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy 


rodzaj zabudowy: nie dotyczy 


Iytul prawny: nie dotyczy 


Z lego Iytulu osillgnlllem(!#am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


4. 	 Inne nieruchomoSci: 

P9wierzchnia: nie dotyczy 

o wartoSci: nie dotyczy 
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tytu/ prawny: nle dolyczy 

III. 

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy pOOac licz~ i emilenta udzial6w: 

nle dolyczy 

udzialy Ie stanowi'l pakiel wi~kszy nit 10% udzial6w w sp64ce: nle do\yczy 

Z lego tytu/U osi'lgnqlem(~m) w roku ubieglym dochoo w wysokosci: nle dolyczy 

IV. 

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy pOOac liczb~ i emilenta akcji: 

nie dolyczy 

akcje Ie slanowi!j pakiel wi~kszy nit 10% akcji w sp64ce: nie dolyczy 

Z lego tytu/u osi'lgnqlem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dolyczy 

V. 

Naby/em(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl!jczeniem mienia przynaleZnego do jego maj!jtku OOr~bnego) 00 Skarbu 
Palistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorzlldu lerytorialnego, ich zwi!jZk6w, komunalnej osoby 
prawnej lub zwi!jZku metropolitalnego nasl~puj!jce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w drOOze przetargu - naiazy 
pOOac opis mienia i dal~ nabycia, 00 kogo: nle dolyczy 

VI. 

1, Prowadz~ dzialalnosc gospodarcZlj2 (nalezy podac form~ prawnll i przedmiol dziaialnoSci): nle dolyczy 

- osobiScie nie doiyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nle dolyczy 

Z lego tytu/u osillgnqlem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nle dolyczy 

2, Zarzljdzam dziaialnoScill gospodarczll lub jeslem przedslawicielem, pelnomocnikiem lakiej dzialalnosci 

(nalezy podac fOrrTl<;l prawllll i przedmiol dzialalnosci): nle dolyczy 

~ osobiscie nle dolyczy 

- wsp6lnie z innymi osobami nle dolyczy 

Z lego tytulu osillgnll/em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nle dolyczy 

VII. 

1. W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nle dolyczy 

- jestem czlonkiem zarzljdu (00 kledy): nle dolyczy 

- jeslem czlonkiem rady nadzorczej (00 kiedy): nle dolyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy): nle do\yczy 

Z !ego tytu/u osillgnqlem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nle do\yczy 

2. W sp6ldzielniach: 

nledo\yczy 

- jeslem czlonkiem zarzqdu (od kledy): nle dolyczy 

- jeslem czlonkiem rady nadzorczej3 (00 kledy): nle do\yczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy) nle dolyczy 

Z !ego tytu/u osillgnqlem(~mJ w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nle dolyczy 

3 W fundacjach prowadz!jcych dzialalnosc gospodarczll: 

nledoiyczy 

- jestem czlonkiem zafZlldu (00 kiedy): nle dolyczy 



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

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

Z lego tylufu osiqgn<jlem(~m) w roku ubieg/ym doch6d w wySokoSci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z lyIulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj~, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego lyIufu: nalemoS(; ze stosunku pracy: Szko/a Postaw0W8 w Morawach - 55303,07 
(pi¢dziesiqt pi¢ tys~y trzysta trzl' zlote siedem gl'OS%y) 
dzialalnollc wykonywana osob/scie: Unia Zwl'!ZkOw Sportowych Warszawy i Mazowsza - 1228 zl (tysl,!c dwiekle 
dwadzieScia oslem zIotych 
Raz.em: 56531,07 (pi¢dz\esiltt .zeSt tysi<lcY piflCset trzydziesci jaden zlotych siedem gl'OS%yl 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSci powytej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdOw mechanicznych nalezy 
podac mark\!, model i roll produkcji): nie dotyCZI' 

X. 
Zobowiqzania pienifilzne 0 wartoSci powytej 10 000 zlotych, w tym zaci'!9ni'1le kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): PKO BP, kredyt 
mieszkaniowy zaci'lgn~ w 2001 r., 10450 euro, rata maiejaca, koncowa rata XII 2021 r., pozostalo do splaty 2755,77 
euro 

CZ~SCB 

Adres zamieszkania osoby skladajqcej oSwiadczenie: 

Miejsce poIozenia nieruchornoSci wymienionych w punkcie II cz\!Sci A (adres): 

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swladomy(3), It na p&lstaWie ait"2'33 § 1 Kodeksu kamego za podanie nie
prawdy lub zalajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

CiechanOw, 29.09.2017 r, 
(miej~sc. data) 

1 NiewlaSciwe skreSiiC. 
2 	Nie dotyczy dzialalnoSci wyIwOrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w fOfl11ie i zakresie gospodar· 

stwa rodzionego. 
Nie dotyczy rad nadzorczych spOldzielni mieszkaniowych. l 


