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Uwaga: 

1. 	 Osoba skladajllca oswladczenle obowlllzana jest do zgodnego z prawdll, starannego I zupelnego wypeinie
nla kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeiell poszczegOlne rubrykl nle znajdujll w konkretnym przypadku zastosowanla, nalety wpisac "nie dotv
czy". 

3. 	 Osoba skladajllca oSwiadczenie obowlqzana jest okres!ic przynaleinosc poszczegOlnych sk/adnlkOw majllt
kowych, dochodOw I zobowlllzarl do majlltku odrflbnego I majlltku objlltego ma/:l:erlskll wspOlnoscl1l ma
jlltkowlI· 

4. 	 Oswiadczenie majlltkowe dotyczy majlltku w kraju i za granicil. 

5. 	 OSwladczenle majlltkowe obejmuje rOwnlei wlerzytelnoscl plenlfline. 

6. 	 W czflSci A oSwladczenla zawarte sll Informacje jawne, w czflscl B zas Informacje nlejawne dotyczllce adre
su zamleszkanla skladajllcego oSwladczenle oraz mlejsca p%ienia nleruchomosci. 

CZE;SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Magdalena Ogrodzhlska, Chrzanowska, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 02.06.1975 r. w Ciechanowle 

Szkola Podstawowa w Morawach - wicedyrektor 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go
spodarczej przez osoby pelni'lce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h lej uslawy oswiadczam, ze posiadam 
wchodz'lce w sklad malzenskiej wspOlnoSci maj'llkowej lub slanowi'lce mOj maj'llek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 

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

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

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 
na kwol~: 

II. 

1. 	 Oom 0 powierzchni: nie dotyczy m2
, 0 wartosci: nle dotyczy tylul prawny: nie dotyczy 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: 62 m2
, 0 wartosci: 200000 zl Iytul prawny: wlasnoSciowe - wspOlnoSc malienska 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy 


rodzaj zabudowy: nie dotyczy 


Iytul prawny: nle dotyczy 


Z lego Iytulu osi'lgn'llem(~am) w roku ubieglym przychOd i dochOd w wysokosci: nie dotyczy 


4. 	 Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: garai w zabudowle szeregowej - 15 m2 

o wartosci: 25000 zl 



tytul prawny: w/asn08c 

III. 


Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podac licz~ i emitenta udzial6w: 


niedotyczy 


udzialy Ie stanowiC! pakiel wj~kszy nit 10% udzial6w w sp6lce: nle dolyczy 


Z lego tytulu osiClgnqlem( ~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nle dolyczy 

IV. 

Posladam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podae Ucz~ i emitenta akgi: 

nie dolyczy 

akcje te stanowlCl pakiel wi~kszy nit 10% akcjl w sp6lee: nie dolyczy 

Z lego tytulu osiC!gm!lem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

V. 
Naby!em(am) (nabyl m6j malionek, z wylC!czeniem mienia przynaleznego do jego majC!tku OOr~bnego) od Skarbu 
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorzC!du terytorialnego. ich zwiC!zk6w. komunalnej osoby 
prawnej lub zwiC!zku metropoUtalnego nasl~pujC!ce mienie. kt6re podlegalo zbyeiu w drodze przetargu - naleZy 
podac opis mienia j da~ nabyeia, od kogo: nle dolyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczC!' (nalezy podae form~ prawnCl i przedmiot dzialalnosci): nle dolyczy 

- osobi$cie nle dolyczy 

- wsp61nie z innymi osobami nle dotyczy 

Z lego tytulu osiClgnC!!em(~m) w roku ubieglym przych6d i doeh6d w wysokoscl: nie dolyczy 

2. 	 Zarzqdzam dzialalnoociC! gospodarCZ<! lub jeslem przedstawicielem. pelnomocnikiem lakiej dzialalnosci 

(naleZy podac form~ prewnC! i przedmiot dzialalno$ci): nle dotyczy 

- osobiscle nle dolyczy 


wsp6lnie z innymi osobami nle dotyczy 


Z tego tytulu osi<lgnC!!em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 


VII. 

1. W sp6lkaeh handlowyeh (nazwa, siedziba sp6lki): nle dolyczy 

- jestem czlonkiem zarzC!du (00 kiedy): nle dotyczy 

- jestem czlonkiem redy nadzorczej (00 kiedy): nle dolyCzy 

- jeslem czIonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy 

Z lego tytulu osiC!9nC!lem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: nle dotyczy 

2. W sp6ldzielniach: 

nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzC!du (Od kiedy): nie dolyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nle dotyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dolyczy 

Z !ego tytu!u osiC!gnCl!em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysoko$cl: nle dotyczy 

3. W fundaejach prowadzClcych dzialalnosc gospOOarczCl: 

nledotyczy 

- jestem czlonkiem zarzCldu (00 kiedy): nle dolyczy 



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (00 kiedy): nle dotyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy): nle dotyczy 

Z tego tytulu osi'l9nqlem(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nle dotyc:/:y 

VIII. 

Inne dochOOy osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajli!c, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kai:dego tytulu: Szkola Podstawowa w Morawach: 65133,lI9z1 (szeScdzlesl'lt pltC tysltcy 9to 
trzydzleScl trzy z/ote dzlewi¢dziesl'lt dzlewl<1c groszy) 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalei:y 
podac markli!, model i rok produkcji): Skoda Octavia 2011 r. 

X. 
Zobowiqzania pienili!i:ne 0 wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnili!te kredyty i poZyczki oraz warunki, 

na jakich zostaly udzielone (WObec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): "ie dotyczy 


cn;sc B 


Adres zamieszkania osoby skladajqcej oswiadczenie: 


Mieisce ooIozenia nieruchomoSci wymienionych w pun"'kO:cle""ur;czli!sci A (adres): 


Powyi:sze oSwiadczenie skladam swiadomy(a), Ii: na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nle
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

~r.NI.~'£)MQ ~oLun~
Clechan6w, 26.04.2018 r. ..····~p;,;i .. ·v.v:·~.. ··· 

(mlejocowosc. data) 

, NiewlaSciwe skresli/:. 
, Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej wrolnictwie wzakresie produkcji rotlinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie gospodar. 

stwa rodzinnego. . 
3 Nie dotyczy rad nadzonczych sp6ldzielni mieszkaniowych. 


