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Cieszyn dnia 14.1l.20.18r.
(miejscow®Ść)

Uwflgat
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodmgo z pi"wdą, starannego i
z.upelnGgQ `wypełnienia każdej z mbryk,
2. Jeżeli p-osz{:zeigóhe rubivki nie zmjdują w konkretmym pi.zypżLdku zastosowania, mlcży
Wpisać Mmie dotvw'',
3, Osoba składają.ca oświftdczenie obowiązana jest określić przyn.a]eżność poszczególnych

składrikó`w majątkowych, dochtMlów i z{>bowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego m.a|*eńs.ką wspólnoś.cią majątkową.
4. 0Świadczenie o. stanie majątkpwym dotyczy mają,tm w ki.aju i za graiiici}.
5. Oświadc`zenie o stanie majątkowym obejmuje tównież wierzytelnoś€i pieniężne.
6. W częśti A oświadc]zepia zawai.te są informacje jawme, w części 8 zaś informacje
nicjawnc dotyczące adr'esu zamieszkania składającego oświadczenie or'aB miejsca
położenia nict.ucho.mqości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisar]y{a), Monika Maria Sikora Monkiewicz
{imiona i naz=wisko oraz nazwi§kc> rodowe)

urodzony(a) dnja 29.07.1980 r. w Słupsk

Cieszyński Ośrodek Kultury ,J)om Narod"v", dyrektor
(miejsce zatrudnienia, sianowisko lub ftir}kcja)
po zapoznaniu się z p'fzepisami ustawy z 2 ] sierpnia 1997 r. o ogi.giniczeniu prówadz©nia

działahQści gospodarcżSj przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 9'84 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia s marca 1990 r. o
samorządzie Łminnym (Dz. U. z 200] i.. Nr 142, pc>z. 159] oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, pc>z. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 2}4, poz,1806), zgodnie z art. 24h tej
ustainły oświftdozgmi, że posiądam wchodząc.e w Skład !qąłĘgńsląęj wspólnośoi m.ąj.ąłkowęj .
lub stanowiace mói mai.atd{ odrebnv:
1.

Zasc)by pieniężne:
-śro_dki pieniężne gromadzone w waluGie polskiej: 10 000 zł
-środki pieuźężn€ gromad%one w waliLcie obcej : nie docJcz4y

-papiery wariościow€: nie dotyczy
na kwotę:U ........... L.._ ..... A ............. ` ......,.......,..... „ „

11'

1. Dom o powierzchni: 156,39 m2, o wał.tości: 250 000 zł

tyt_uł Prawny: współwłasność majątkowa. z mężsm
2. Micsżkarie o p®wierzchni:
tytiLł prawny: nie doLtyczy
3, Gospo.darstwo rolne: nie dotycĘy
i.odzaj gospodarstwa: , powierzchnia: ...... „„ ,...,.., ] ..,.,.........,....,....,.........,.....,. „„
o wa,.tości: .' ........

rodzaj zabudowy:
tytuł prawlly: .....,
Z tego tyt.ułu osiągną.r.em(ęłam) w rQku ubiegłym pi.zychód i c]och,ócl w wysokośoi: ..........-....
4. Tnne nieruohomośoi:

powiei.zchnia: 0,0445 ha
o wartośoi: 500 zł

tytul. pravmy : wieczystć> użytkowanie działki
111.

1. Posiada.m udziały w spółkach handlowych z udzia/łem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których u.czestniczą takie c+soby -należy podać liczbę i emiteni.a
udziałów: n±e doJyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż l 0% udziałów w §półce: ..,,...,..,...,.,................
Z tc{go tytuł:u osiągn`ął@,m(ęłam) w roku Libicgłym dQchód w wysokości: .......... „,.„..„ ..... „,

2. Posfad"n udziały w innych spółkach handJowych -iiależy podać liczbę i emitenta
iLdzia[Ów: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pra.wnych lub

przedsiębioi.ców, w których ucżestnJczą takie osoby -iiależy podać liczbę i emiten.ta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż ] 0% akoji w
Z tego tytułlu osiągnąłem(ęłam) w i.oku ubiegłym dochód w wysokości: ........,... „ .............

2. Posiadam akGje w imych spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie do.tyczy
Z tego tytułu osiągi[ąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........,...................

V.

Nabył@m(am} {nabył mó.j mal'Żonek, z wyłączeniem mienia przynależ,nego do jego majątku
odrębmgo) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pł.awn6jł jednost~ek samorządu
terytorialnego, ich zwi.ązków lub od komimalnej osoby pi`awnej następii.iąGe mienie„ któr€
podleLgało zbyoiu w drodze przetargu ~ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie do,tyczy
VI.
1. Pi.owadzę działalność gospodżirrczą (m,leży podać foi.mę prawną j przedmiot działalnośoi):
-osobiście nie doty`czy

- wspólnie z innymi osobami nic dob7czy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg[ym dochód w wysokości: ni@ do.tyczy
2. Zai.zą.dzam działa]nością gospodarczą lLi,b j estem przedstawicielem pe.1n omocnjkiem takiej

działalii,ośoi (należ}ł podać formę prawną i przedmiot działalności): nie d.o.ty`czy
-osobiście

- wspólnie z imymi osobami

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): iiie dotycz.y
-.iestem c2;łonkiem zarząd_u (od kiedy)
-jestem członkiem rad-y mdzorczej (od kiedy): ,.................... ` ...,.-................ „
-jestem Członkie.m komisji r€wizyjnej (od kiedy): ..,..,...........,.... r ...... ^ .... T ............ o..

VIII.
Inne dochody osiągane z tytu.łu zati.udnjenia lub innej działalności zai.obkowej lub zajęć, z
podaiiiem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu za i'ok 2017: Cieszyński Ośrc]dek Ku.Ltury
„ Dom Nai.odowy" n 115 505,61 zł bi.iitto.

IX.
Składniki mienia ruch-omego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojażdów
meohanic7mych należy po,dać mai.kę, mode] i rok produkcj i) : Mitsubish.i Outlander 2004 i..

X.
Zobowiązani`a p`ieniężne o wariości powyżej 10.000 złotych, w tym zacią'gnięte ki.edyty i

pożyczki oraz wai.unk;, na jakich zostały Lidzjelcme (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, wjakicj wysokości): Idea Bank, kredyt obrotowy] w wysokości 50 000 zł. liczba
pozostatłych rat 83, war.unki standai.doweg do spłaty na dzień 31.12.2017 r. 39 591983 zł

cZĘŚĆ B
Adres zaniieszkania osoby składającej oświadcz@nie:
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie 11 bizęści A (adi.es):
1.

2,
31

4`

Powyższe oświadcżenie składam świadomy(a), jż na podstawię art. 233 § 1 Ko.d.eksu kamego
za podanie rie-prawdy lub zatajenie pi.awdy grozi kara pozbawjenia wcilnoś.ci.

Cieszyn, 14.1 1.2018 i..

?,ffl ____..._._.ffiti

(m iejscowość, data)

(podpis)

~ , 0 . . ` ._. ` ...-. ' ' ....... ` . . ' . 1 . ' ` . . ` . . ' ....

1 Niewłaści.we ski.e`ślić.

2Niedotyczydzłałalnościwylwórcżejwi.9lniclwiewzakL.esieprodd{cjiroś]inncjizwiei.y.ęcej,wfoi'miL*i%aki'B§ie

gosp o da.rstwa i.o dzinnego.
3 Nie dotyczy i'ad nadzoi.czych spólclzielni mieszkaniowych.

