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oŚwmnCZENIE MAJĄTKOWE

wójtao za§tępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyn kierownika
jednostki arganizacyjnej gminy, osoby zatządzającej i członka organu

zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta ltl

Mszczonów
(miejscowość)

30.a4.2aż2 r
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupehrego wypehrienia

każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać,,nie dotycąy"

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.

4, Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczeniazawatte są informacje jarłłre, w części B zalś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświaddzenie oraz miejsca położenia nięruchońości,

CZ,ĘŚc A

Ia, rużej podpisany(a), Arrna Stanisława Czarnecka Stępień
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.|t.t967 r. w Warszawie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
dyrektor

(miej sce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.'715 i
Nr162,poz.l!ż6,z1999r,Nr49,poz.483,z?aOOr.Nr26, poz.306orazz,ż0O2t.Nr113,,poz.984iNr

ż14,poz.1806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.zżaOlr.Nr142,poz.

1591 oraz z2a|Lr.Nr23, poz.ż2a,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.lZ7l iNr214,poz.

1806), zgodnie z aft. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wępólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: 12 t15,82zŁ
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie do§czy

... na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 300 m2, o wartości: 800 000,00 ń,tytńpralilny: małzeńska wspólnośó

majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie datyczy m2, o wartości: nie doĘczy tytuł prawny: nie doĘczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: sadownicze, powietzcltnia: I8,żha o wartości:

900 000,00 ńrodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (pkt 1) przechowalnie 1000 m2,tytń
prawny: małzeńska wspólność majątkowa

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
ż50000ńlż4aOOzł

4. Innę nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

Ęńuł prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udziŃy w spółkach hńdlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie

dotyczy

...... udziĄ te stanowią pakiet większy ńż I0% udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego Ę-rułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

...... akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie do§czy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, zvłyŁączeniem rnienia przynaLeżnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .

nie dotyczy

vI.
1. Prowadz ę dzińalnaść gospodarc7ą121 1należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .. . .. ...

nie dotyczy
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- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie
doĘczy

ż, Zanądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eĘ podać formę pramą i przedmiot działalności):

- osobiście... nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vn.
1. W spółkach handlonych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Ztego tl-tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nię daĘczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczejtl) (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłant) w roku ubiegłym dochócl w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy nie dotyczy

Ztego tyhrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nię doĘczy

a
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VIIL Inne dochody osiągane z tyhrfu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ztytlńu zatrudnienia za rok 2021 -
94 s4ż,4lńdochody małżonka umowa zlecęnie - 1,żżt8,00ń

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

mechaniczrych należy podać markę, model i rok produkcji): Volvo C30, rok Produkcji 2008

B

Mszczonórv . 30.04.20ż2 r.

(miejscowość, data)

.....,. {/.,€ł.vrł.
(podpis)

rwierzęcej,w formie i
[ 1 ] Niewłaścirve skreślić.

[2l Nię doryczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakręsie prodŃcji roŚlinnej i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3| Nie dotyczy rad nadzorcz.vch spółdzielni mieszkaniowych.
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X. Zobowiązańa pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredYtY i

pożyczki oraz warunki, na jakich zo§tały udzielonę (wobec kogo, w związkvz jakimzdarzeniem, w
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