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ośWlADczENlE MA,ĄTKoWE
wóita; aastęBey wójta; sekretarza gminy; sl<arbnłka 8miny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, eseby+a+ząd*ająeej

i ezłenka erganu zarrądzająeege gminn+esebą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Mszczonów, dnia 28.04,2022 r,

(miejscowość)

Uwoga:
1. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeżeliposzczególnerubrykinieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastosowania,należywpisaĆhiedoWczv".
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 kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego

oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Ewo KrysĘna Zielińskq z domu Swaczyńska,
(imiono i nazwisko oraz nozwisko rodowe)

urodzony(a) 21,06.1963 r. w Żyrardowie,

zatrudniona w Centrum lJsług Wspólnych w Mszczonowie, pełniqca Junkcję dyrektora CUW
(miejsce zatrud ni eni a, sta n owisko l u b fu n kcia )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia27 sierpnia 7997 r,o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z 2077 r, poz.1393 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój mająrek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30 000,a0 zł (mqłżeńska wspólność majqtkowa)
* środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy
- papiery wartoŚciowe: nie doĘczy na kwotę: nie doĘczy
1. Dom o powierzchni: 204 .m2, o wartości: 700 000,00 zł $uł prawny: prowo ńasności stanowiqcy małżeńskq wspólność

majqtkowq,
2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

§ltut prawny: nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: działka o powierzchni 1300 m'
o wartości: 150 000,00 zt
tytuł prawny: prawo wlasno ści w lz - stanowiqcq małżeńskq wspólność majqtkowq

lll,
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
udziały te stanowią pakiet większy niż t0% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lV.
Posiadam akcje w spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż
L0% akcji w spółce: nie dotyczy, Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku
metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: nle doĘczy,
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Vl.
1. prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie doĘczy

- osobiście nie doĘczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (naleŻy podaĆ formę

prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku riUegłym dochód w wysokości: nie dotyczy. '

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot uzyskiwanych z

każdego tytułu:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 719 041,58 zt (małżeńska wspólność majqtkowa)

Działalność wykonywana osobiście: j 318,40 zł (malżeńska wspólność majqtkowa)

lnne źródla: 1 554,72
Przychód mołżonka wg PlT 28: j1 529,60 zł (mołżeńsko wspóIność majqtkowa)

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości porvyzej 10 O00 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy podaĆ markę,

model i rok produkcji): nie dotyczy.

x,
Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 0OO złoĘch, w ĘrT! zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostaly

u dzie|o ne (wo Fpc koeo, w zw ia zkłt.Ł i ? ĘI[,Ęrf illi,lł |y! 
j 1lifił ryn!łF$_

Mszczonów, dnia 28,04,2022 r,

(miejscowość, data)
ń*i"
(podpis)

1 Niewłaściweskreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


