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Uwaga: 

1. 	 Osobs skladaj'lca oSwladczenle obowilp!ana Jest do zgodnego z prawd'l. starannego i zupelnego wypelnle
nla kddej z rubryk. 

2. 	 Je:t.eli poszczeg61ne rubrykl nle znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowanla. nalety wplsac ..nle doty
m;:. 

3. 	 Osoba skladaJ'lca oSwladczenle obowl'lZ8na jest okmlic przynale:t.noSc poszczeg61nych skladnlk6w maj'll 
kowych. dochod6w I zobowllp!an do maJ'ltku odrtbnego I maj'ltku obj~go mattensk'l wsp6lnoScl'l ma
j'ltkow'l. 

4. 	 OSwladczenle maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraJu Iza granic'l. 

5. 	 OSwladczenie maj'ltkowe obejmuJe r6wnle:t. wlerzytelnoScI plenl,tne. 

6. 	 W cZ4pSc1 A oSwladczenla zawarte S'I Informacje Jawne. w cz,scl B zas informacJe nlejawne dotycz'lce adre
su zamleszkanla skladaj'lcego oswladczenle orn mlejsca pototenla nleruchOmoscl. 

czr:;sc A 

Ja, nizej podpisany(a). Magdalena Ogrodzirlska. Chrzanowska, 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 


urodzony(a) 02.06.1975 r. w Ciechanowie 

Szkola Podstawowa w Morawsch - wicedyrektor 

(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja) 


po zapoznaniu 51, z przepisami ustawy z dnla 21 51erpnla 1997 r. 0 ogranlczenlu prowadzenia dziaialnoSci go
spodarczej przez osoby peinillce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. 
o samol"Z'ldzie gmlnnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnle z art. 24h tej ustawy oswiadCzam, ;!:e posiadam 
wchodz~ce w sklad malZenskiej wsp6lnosci maj~tkowej lub stanowi'lce m6j maj'ltak odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 

-	 srodki pieni~:tne gromadzone w walucie polskiej: nle dotyczy 

-	 srodki pienl~:tne gromadzone w walucie obcej: nle dotyczy. 

- papiery wartoseiowe: nie dotyczy 

na kwot~: 


II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2
, 0 wartosei: nle dotyczy Iytul prawny: nle dotyczy 

2. Mieszkanie 0 powlerzehni: 62 m2
• 0 wartoSei: 210000 zl Iytul prawny: wlasnoaclowe - wsp6lnoacmaltenska 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: nle dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 


o wartosci: nis dotyczy 


rodzaj zabudowy: nie dotyczy 


Iylul prawny: nle dotyczy 


Z lego Iytulu osi'lgn'llem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nle dotyczy 


4. 	 Inne nieruchomosei: 


powierzchnia: garat w zabudowie szeregoweJ • 15 m2 


o wartoSci: 26000 zl 



tytul prawny: wlasnoSc 

III. 

Posladam udzialy w sp61kach handlowych - nalei:y podac licz~ i emilenta udzial6w: 

nie dotyczy 

udzia/y te stanowiq pakiel wi~kszy nii: 10% udzial6w w sp6ice: Rie dotyczy 

Z lego Iylulu osiqgnqlem(~m) w roku ubieg/ym doch6d w wysokoSci: Rie dotyczy 

IV. 

Posiadam akcje w sp6ikach haRdlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 

nle dotyczy 

akcje Ie stanowiq pakiet wi~kszy niZ 10% akcji w sp6ice: Rie dotyczy 

Z tego tylulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Rie dotyczy 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j ma!;zonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku OOr~bnego) od Skarbu 
Panstwa, innej pal'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu lerylorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby 
prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu nalezy 
poda': opis mienia i da~ nabycia, od k09o: Rle dotyczy 

VI. 

1, Prowadz~ dzialalnoSc gospodarczq' (nalezy podac form~ prawnq i przedmiol dziaialnoSci): Rie dotyczy 

- osobiscie Rie dotyczy 

- wsp61nie z innymi o5obami Rie dotyczy 

Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg/ym przych6d i doch6d w wysokoSci: Rie dotyczy 

2, Zarzqdzam dzialaln05ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 

(nale:!:y podac form~ prawnq i przedmiol dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie Ria dotyczy 


- wsp61nie z innymi osobami Ria dotyczy 


Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg/ym doch6d w wysokoSci: Rie dotyczy 


VII. 

1. W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki): Rie dOtyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): Rie dotyczy 

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

- jestem czlonkiem komisji r_izyjnej (00 kiedy): Rie dotyczy 

Z lego Iytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg/ym doch6d w wysokoSci: nie dOtyczy 

2. W sp6!dzielniach: 

Rle dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nia dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczeJ3 (od kiedy): nie dotyczy 

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

Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg/ym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospOOarczq: 

niadotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (00 kiedy): nie dotyczy 



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

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

Z tego tytulu osi<:jgn<:jlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dochody osi<:jgane z tytu/u zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytulu: 53848,89 zI (pi¢<jzlesil\l trzy tysi'lce oslemset ezterdzieScl oslem zlotych 
osiemdziesi'lt dziewl'!c groszy) 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalety 
podac mark~, model i rok produkcji): Skoda Octavia 2011 r. 

X. 

Zobowi<:jzania pien~tne 0 wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci<:jgni~te kredyty i pozyczki oral warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi<:jzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nle dotyczy 

CZ~SCB 

Adres zamieszkania osoby skladaj<:jCej oswiadczenie: ________ 

Miejsce polozenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II cz~Sci A (adres): 

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), It na pOdstawie an. 233 § Kodeksu kamego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

CiechanOw, 29.09.2017 r. 

(miejscowosc, data) 


1 Niewlasciwe skreslic. 
2 Nie dotyczy dzia/alnosci \VytW6rczej w rolnic!Wie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz'!C6j, w lormie i zakresie gospodar

stwa rodzinnego. . 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzlelnl mieszkaniowych. 


