
OSWIAOCZENIE MAJ~TKOWE 
wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarzijdzajijcej i cztonka organu zarzijdzajijcego gminnij osobij prawnij oraz osoby wydajijcej 
decyzje administracyjne w imieniu wojta1 

Uwaga: 

Plonsk, dnia 24.04.2018 r. 
(mleJscowo~) 

1. Osoba skladajqca oswiadczenie Obowi'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupetnego wypelnienia 
kaidej z rubryk. 

2. Jeteli poszczegolne rubryki nie znajduj,q w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nle dotyczy". 
3. Osoba sktadaj<l.ca oswiadczenie obowi<l.zana jest okre~lic przynaleinosc poszczeg61nych sktadnlk6w 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i maj<ttku obj~tego maliensk" wsp61noki'l 
maj'ltkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic'1. 
5. Oswiadczenie maj'1tkowe obejmuje rowniei wrerzytelno~cI pieni~ine. 
6. W cz~~ci A oswiadczenia zawarte S'1 informacJe jawne, w cz~~cl B za~ InformacJe nlejawne dotyczqce adresu 

za mieszkania skladajqcego o~wiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomoki. 

cz~st A 

Ja, niiej podpisany(a), Malgorzata Bugajewska - Zglenicka, 
(imiona i n~zwisko oral nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 12.03.1960 r. w Baboszewie 
Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie 

Funkcja - Dyrektor 
...... ... ............... ... ................................... .. ................ ................................................................................... , 

(miej§ce ,atrudnienia. stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz . U. z 2017 r. paz. 1393) oraz ustawy z dn ia 
8 marca 1990 r. 0 samorzijdz ie gminnym (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam. ie posiadam wchodzijce w sklad mali enskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j 
majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 9.000,00 zl 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

.... ..................................... ..... ... na kwot~ : .................................. .................................................. .. ........ .. . 



II . 

1 D . h·· d ' . . I . om a powlerzc "I: ole otyczy m ,0 wartoscl: , ...................... tytu prawny: .. ... ..... .. ......... ... .... . . 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 53 m 2

, 0 wartosci: 148 000 tytul prawny: sp6fdzielcze 

3. Gospodarstwo ralne: 
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia : nie dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 

tytul prawny: . nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(e:1am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: oie dotyczy 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 

II I. 
Posiadam udziaty w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii: 10% udzial6w w spolce: nie dotyczy 

Z tega tytufu asiqgnqfem(~fam) w raku ubiegfym dach6d w wysakasci: nie datyczy 

IV. 
Pasiadam akcje w sp61kach handlawych - naleiy padac liczb'i: i emitenta akcji: 

nie datyczy 

akcje te stanawiq pakiet wit::kszy nii 10% akcji w sp6ke: nie datyczy 

z tega tytufu asiqgnqfemfE:fam) w raku ubieglym dach6d w wysakasci: nie datyczy 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malianek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 

ad Skarbu Panstwa, innej panstwawej osoby prawnej, jednostek samarzqdu terytorialnego, ich 

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metrapalltalnego nastE:pujqce mienie, kt6re padlegalo 

zbyciu w drodze przetargu - naleiy padac apis mienia i datE: nabycia, ad kaga: nle dotyczy 

VI. 

1. ProwadzE: dziata lnasc gaspadarczql (naleiy padac formE: prawnq i przedmiot dziafalnasci): nie dotyczy 



- osoblscie nle dotyczy 

- wspolnle z innymi osobami nie dotyczy 

Z tego tytulu asiqgnqlem(~tam) w raku ubieglym przych6d i dochod w wysakosci: nle dotyczy 

2. Zarz<ldzam dzialalnosciq gospadarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnlkiem takiej dzialalnoSci 
(naleiy podac form~ prawnCj I przedmlot dzla/alnosci): nle dotyczy 

- osobiscie nie dotyczy 

- wspolnie z innymi osobaml nie datyczy 

Z tego tytulu oslqgnqlem(~lam) w roku ubleglym dochod w wysokasci: nie dotyczy 

VII. 
1. W spolkach handlawych (nazwa, siedziba spo/ki): nie datyczy 

- jestem czlankiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlankiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie datyczy 

- jestem czlankiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle datyczy 

Z tego tytulu osiqgnCjtem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie datyczy 

2. W sp6ldzielniach: 
Nie datyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlankiem rady nadzarczej3 (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlankiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): nie datyczy 

Z tega tytulu asiqgnqlem(~lam) w raku ubieglym dochod w wysokosci: nle dotyczy 

3. W fundacjach prowadzCjcych dzialalnosc gospodarczq: 
nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

- jestem czlankiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ole datyczy 



Z tego tytulu osiqgnqlem(t::lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu : zatrudnienia - 54.989,63 zt 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
na leiy pod at mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pieniEiline 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..... 
Kredyt got6wkowy, Skok Stefczyka, 13.12.1017 r, 57.130,13 zl 



Powyisze oswiadczenie skladam ~wiadomy(al. ii: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pOlbawienia wolnoSci . 

Plorisk 24.04.2018 
(m; e)scowo~(. data) 

1 Niewtasciwe skreslic. 

t!e.;;,'?~s.f3.":fO! u,i6-
(podpis) 

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

l Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 


