
ośWlADczEN lE MAJĄTKoWE
sl€łbnika€nąiny, kie rown ika jed nostki

osoby zarządzającei iszłonka ofganu zanządzaiącego grninną osobą prawną

oraz osobywydaiącei deeyzje adrninistraeyjne w imieniu wójta1

ciechanów
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeżeliposzczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ 
"4Ę

dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje nieiawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomoŚci-

czĘŚĆ A

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

urodzony(a) 02.a6-L915 r. w ciechanowie

szkoła podstawowa w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczelpuez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy zdnia B marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚwiadczam,

ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnY:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: ,.*,}.ę...g.9§.y_c_,t_y.........,.

dotyczy

- papiery wańościowe: nie

na kwotę: nie dotyczy
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, dnia 29.aĄ.201-9 r.

lł(



1. Dom o powiezchni: nie doL m2, o wańości: ł. 1 _e-,,, 9,9_!..y_9_ i..
2, Mieszkanie o powiezchni:

3, Gospodarstwo rolne:

62 m2, o wańości: 21O 0O0

tytuł prawny:

tytuł prawny:

nie dotyczy
wła snoś ć

rodzĄ gospodarstwa: ni9 _d9_Fygry. ,...,...., powierzchnia: nie dotyczy

rodzaj za bu d owy :,*_łę.,,.g9l_y,.9.1y

tytuł p rawn y : 
..ł_i__"_.,. 99,!.y..,9_=.y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ,.*:,ę...§_ęly9.t.y_....

4. lnne nieruchomości:

powierzchni3', 9or az murowany w _abudowie szere9owej -
.i........................

L1 m2

o wańości: 25 000

tytuł prawny: własność

Ill.

posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podaó łiczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w spółce: ..l,_r.9_...9.9l.y_.c__=.y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 
"*.*.ę_...9g!.y..ę.r.y.

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

V.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

, 1 j 9, . -q.9.|,y_ 9_ ?.y......,...,,...,....

7tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..ł.:.ę,.,9g!y,._c...1x.......,....,..

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do iego majątku odrębnąo) od Skarbu

państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich zwiąkÓw, komunalnej osoby

prawnej lub ałiąku metropoliblnego następujące mienie, Kóre podlegało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy PodaÓ
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t.el-o*uo,ędziałalnoŚcgospodarczą2(nalezypodacformęprawnąiprzedmiotdziałalności):*}

i €] dotVcZy
:,..,.,.,.,......r,.,.,...,,...",

- wspolnie z innYmt osuudl l Il ",,j,j,y"";:,;":"+"

2.

ruó,;il ;#;;ili;;i ;*; ;ńi;. ;;,ńil ;;JJ * *Y'ot oŚci: nie- dg!'Yę'i'Y-'

Zarządzamdziałalnością 
gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Pełnomocnikiem 

takiej działalnoŚci

-Wspolnle 
Z llllIyllll

ZIegotytułu osiągnu*"rni*i"*jw roku ,O'"Óivrn J"chod w wysokości, ,1i,_"_",9,9:,y_==, 

,.._.....,.._,_"_" "_" ;

Vll. -.;^ ^^l\/.ZV
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,l,},ę""q9,I_y,9,1,y""""NsPołxacn'"..""-::":.",-,, 

;. ]:;:,.;;; ""-"- ,""
_ jestem członktem ,;;il i; kiedy) ..*}9-.,99l.Y.9.1,Y...,.,,-.".,,.-...,,. 

" _. __ -__ "_-- -

Z tego tytułu osiągnu,"*tuir*jw roxu ,o,"g*ń J"chod w wysokości: _ł.l,ę.,.,+9|y,9,i,_y_""""""""""

2, W społdzielniach,

- ";il 
nadzorczelu (od kiedy): "n,i,e,

-- jestem członkiem r
- Jeslę,l l l v4lvl ll\!Y", J

- 
jestem CZłOnKlelIl ^u|lllJ,ll 

lv",_JJ

Z tego tytułu osiągn*"*ięi"*i w roku uni"głń Jochod w wysokości: ,r,ł,ę""99-!Y,ę" 
____-___. _-"_-_-
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3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą"

ż 6;łil;;;ń;ffii*ilj;;;;ó; dochod w wysokości, lłę,,i:!yę,:

lX' ' /^ ^A^ -r^+rlnl low mechanicznych nalezy

Składnikimieniaruchomegoowańościpowyzej,10000złotych(wprzypadkupojazc

x.
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ilW

-l"-t"* członkiem zarządu (od kiedy):

- 1estem członkiem "Jy 
nuo,or"czej (od kiedy): ,Łl,ę""99,|y,9,?-y,""""""""",-,

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej o,,",1:::""jj;i::i:::," ::'::'u:r:::?]T:§;lnne dochody osiągane z tYtułu zatruonlerlla.'"" :']^'_1."_,;.. _r /ń-l arność 1,9..:_t__c_:_91r.y.

uzyskiwanych z kazdego tyiułu: ,§,:,Ł:-Ł*""Ę,ę9,:""--*,li,ęye""y""li9,L*]:J,+,9,?::,!}ż!,i,j,:,:":,:: 
"":

68 337,2L ?,!



PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ciechanów, 29.a4.20L9 r.
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślic.
' Nie dotYczY działalnoŚci wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.

' N ie dotyczy rad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.
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War,_a,irtnp. fururńnk
' (podpis)]


