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Uwaga:
1t Qsoba swadajagca aéwiadczenie ohmwiqzana jest do zgafinego z prawdq; starannego i zupeinego wypefi’nieniakaédej z rubrvk.

Jeéeli paszczegélne rubwki nie znaiduja w konkretmgm pray—rpad zastasowania, naleiv wpisaé "nie doggy”.Saab-a siafiadajagca géwia-dazenie abawizgzana jest. okreéfié firzynaieénaéé fieszczegéifiych skiadnikéwmajatkovwch, dachodéw i zahowiqzafi d6 magqtku adrghnego é majatku objetegc maiéefiskq wspéinoéciqmajatkowq.
Géwiadczenie majatkawe datyczy majatku w kraju i 23 granica.
Os’wiadczenie majgtkawe obejmuje réwniei wierzytelnnfici pienigine.

6. W czgéci A us‘wiadczenia zawarte 5a informacje jawne, w czgéci B zaé informacje niejawne dotyczace adresuzamiesziiania skiadajqcego oéwiadczenie araz méejsca pnioienia nieruchgmoéci.
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CZESC A

Ja, nii'ej podpisam/(a), Sylwia Bogdan, nazwisko rodowe
- Piaskowska,

{imiona i nazwisko nraz nazwiskn rodowe]

urodzonfia) EM. marca 3.973 mku w Tczewie
Szkoi'a Padstawowa im. 5., Zeromskiego w Lichnawach - dyrektor,

{miejsce zatmdnienia, stanowisko Fub funkcja}

p0 zapoznaniu sig 2 przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnos’cigaspodarczej przez asoby pefniqce funkq‘e pubiiczne (Dz. U. 2 2019 r. 1302. 2399) oraz ustawy z dnia8 mama 1990 r. 0 samorzadzie gminnym {02‘ U. z 2019 r. :30; 505}, zgcdnie 2 art. 24h tej ustaw‘;os’wiadczam, fie posiadam wchodzace w skfad mafiefiskiej wspélnoéci matkowej lub stanowiqce méjmajatek adrebny:

L
Zasob‘g pienigfine:
- s’rodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 13.000, 00 -— konto osobiste, 20.009,0fl -wspéhm‘aéciciel konta
—— s’rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOWCZY
-— papiery wartoéciowe: NEE DOTWIZV



H.
:L Born 0 powierzchni: ME DUTYCZY m2, 0 wartoéci: ME DOWCZY tvtuf prawny: NIE DOWQZY2. Mieszkanie o powierzchni: £30 m2, :3 wartoécifiQGflOGPLN tytuf prawny: WMSNOSC3. Gespodarstwo refine:

rodzaj gospodarstwa: NEE DOWCZY, powierzchnia: NIE DDTYCZYs warmsici: ME BGWCZ‘!
rodzaj zabudowy: ME DOTYCZY
tytuf prawny: NEE DOWCZ‘H’
Z tego tytum osiagaemfefam) w roku ubiegfym przychdd i dochéd w wysokaéci: NEE DOTYCZY4. Inne nieruchamoéci:
powierzchnia: 25 m2
0 wartos’ci: 140.000 Pm
tytuf prawny: MEESZKAME WiASNOSCEOWE

m.
Posiadam udziafy w spéikach handlowych - naieiy podaé Iiczbe i emitenta udziaféw:é‘diE EOW’EE‘E
udziafy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udziaféw w spéfce: NEE DQTYCZVZ tags tytufu osiqgna’mmfefam) w mku ubiegi’ym dochéd w wvsokoéci: NEE DOWCZY
W.
Posiadam akcje w spfikach handicwych -— nalez'y podafi iiczbe i emitenta akcji:NEE DOTYCZV
akcje te stanowia pakiet wiekszy nii 10% akcji w spc’n‘ce:NEE DOTYCZY
Z tego tytu’ru osiqgaem{efamj w roku ubien dochéd w wysokos’ci: NEE DUTYCZY

w}.
Nabyfemiam) (nabyf m6] maféonek, z wqczeniem mienia przynateinego do jego majatku odrgbnego)0d Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu tervtoriainego, ichzwiazkéw, komunainej osoby prawns} lub zwiazku metropolitalnego nastepujqce mienie, ktére podiegamzbyciu w drodze przetargu — naieiy podac’: opis mienia 1 date nabycia; 0d kogo:NIE QOWEZ?
W.
1. Prowadze dzia’ralnos’é gospodarczq2 (naleiy podaé forme prawna i przedmiot dziatalnos’ci): NEEDOWCZY



— osobis’cie NiE DOWCZY

—- wspélnie z innvmi osobami NEE DOWCZY
Z tego tytui’u osiagnfiemfifam) w roku ubiegi‘ym przychéd i dochéd w wysokoéci: NEE BOTYCZY

2. Zarzadzam dzéamlnoéciq gaspadarcza Eub jestem przedstawicieiem, pefnomficnikiem takiej dziafaéiwéci
(naleiy podaé forme- prawnq E przedmiot dziaiainoéci): NIE DOTYCZV

— osobis'cie ME DOWCZY

—- wspélnie z innymi osobami NIE DOT‘YCZY

2 term tytui’u osiagaem(efam) w mku ubieghrm dochéd w wysokoéci: NIE DO‘WCZY

W5.
1. W spéflcach handlowych (nazwa, siedziba spéfki): NIE DOTYCZV _

—jestem czfonkiem zarzqdu (0d kiedy}: NSE DOTYCZY
tjestem czfonkiem rady nadzorczej (0d kiedy}: ME DOWCZ‘J
—jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): NIE DOTYCZ"!
Z tego tytuiu osiqgnatem(efam) w roku ubiegfirm dochéd w wysokoéci: NEE DGTYCZY

2. W spéi’dzielniach:
NIE BOTYCZY
-—jestem czionkiem zarzqdu (0d kiedy]: NEE DOTYCZY
~jestem czfonkiem rady nacizcarczaa-j3 (0d kiedv): NIE DOTYCZY
—jestem czfonkiem kamisji rewizyjnej (0d kiedv): NIE DGTYCZY
Z tego tytufu osiqgaem(e¥am) w rolcu ubiegfym dcchéd w wysokos’ci: NiE DOWCZY

3. W fundacjach prowadze‘gcych dziaiLainoéé gospodarcza}:
NIE fiOTVCZY
~jestem czfonkiem zarzadu (0d kiedy): NIE DOTYCZY
—jestem czfonkiem rady nadzorczej (0d kiedy): NIE DOTYCZY
—jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): NiE DUTYCZY

Z tego ty‘tuiu osiagnammmmm) w roku ubiegi’ym dochéd w wysokoéci: ME DOT‘ICZY

Vlli.
Inne dochody osiqgane z tvtufu zatrudnienia tub innej dziaialnoéci zarabkowej lub zajeé; z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidegu tytuiu:
SP w Lichnowach 40733339
5? w Lisewie Malborskim -- 331,79
SfiétDZIELNIA MEESZKANEOWA W TCZEWIE — ?6,29 (odszkodowanie za wwaszczenie gruntu)
m.
Ski‘adniki mienia ruchamego o wartoéci powvz’ej 10 000 zmtych (w przypadku pajazdéw mechanicznych
naieiar pndaé marks; made! i r011: produkcji):
MERCEDES BENZ E212 Eek 2912
BMW )3 wk 2005



X.
Zobowiqzania pienieine o wartoéci powyiej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i poiyczki orazwarunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokos’ci):22.000,00 kredyt gotéwkowy odnawialny MBANK
60.000, 00 kredyi' gotéwkowy MBANK



czaSC B

fidres zamieszkania osoby skfadajqce} oéwiadczenie: 33-110 TCZEW UL. JEDNOSCI NARODU 12/3
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Powyisze os’wiadczenie skiadam s’wiadomy(a), i: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 2a padanie nieprawdy{ub zatajenie prawdy grnzi kara pozbawienia woinos'ci.

Tczew, 27.04.2021 r.
{miefscowoéi data]

1 Niewias’ciwe skres’iii
3 Nie dotyczy dziafalnoéci wy‘twérczej

i zakresie gospodarstwa rodzinnega.
3* Nie dotyczy rad nadzorczych spéfdziefni mieszkaniowych.

w rolnictwie w zakresie produkcji roélinnej i zwierzecej, w formie


