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oŚwrłocznNln MAJĄTKowE
wójtao zastępcy wójtao sekretarza gminyo skarbnika gminyo kierownika jednostki

organizaryjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiącego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

wójtaItl

M szczon ów. 24.0 4.2022r
(mie_jscorł,ość) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiazana jest do z_Ęodnego z prarł,dą, starannego izupełnego wypełnienia

kazdej z rubr; k,

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

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnosc poszczególnych składników

rna.jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wspólnością

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obejm uje równ iez wierzytelnośc i p ien ięzne.

6. W części A oświadczenlazawatlrę są infbtmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchonrości.

CZĘŚC A
Ja, nizej podpisany(a), Ilona Karolina Lr,ttomska (Zielonka)

(imiona i nazrvisko oraz nazrvisko rodorł,e)

urodzony(a) 08.1 1 .1986r. w Zyrardowie

Centrum Usług Społecznych. ul. Grójecka 45,96-320 Mszczonów- Specjalista Pracy Socjalnej
(nliejsce zatrudniel]ia. stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 199'7 r. o ograniczeniu prowadzenia działałności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj.Dr.U. z201] r., poz. i393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990r.osamorządziegminnym (tj.Dz.|J.z20l]r.,poz. l785),zgodnięza11.24htejustawyoświadczam,zeposiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspóiności nrajątkowej lub stanowiące mój majatek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2 012,63 ń

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczry

- papiery wartościowe: nie dotyczy nakwotę: nie doĘczy

II.
l. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wattości: nie doĘczy. tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o porvierzchni: 36,30 m2, o wartości: 160 000,00zł tytuł prawny: własność,

udziałem wynoszący 128l10000 części w nieruchomości wspólnej

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, por,vierzchnia: nie dotyczy

wraz Z
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o waftości: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy

§tuł prawny: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w r.vysokoŚci: nie dotlczy

4. lnne nieruchomości: powierzchnia: nie do§czy
o wartości: nie do§czy
tytuł prawny: nie dotyczy

iII.
posiadam udziĘ w spółkach lrand|owych - należy podać liczbę i emitęnta rrdziałów: nie dotYczY

udziały te stanowią pakiet więksry niż 10vo Lrdziałów w spółce: nie dotycz.v

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

{v.
posiadam akcje w spółkach handlowych - rlależy podać liczbę i emitenta akcji: nie do§czY

akcje te stanowią pakiet większy niż, 10oń akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w lvysokości: nie do§czy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzollek, z wyłączeniern ntienia przynaleznego do jego nrajątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej palistrł,owej osoby prawnej. jednostek salnorządu terytorialrlego. ich związków lLrb

od komunalnej osoby prawnej nasĘpujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezY PodaĆ

opis mienia i datę nabycia. od kogo: nie clo§czy

vI.
1, prowadzę działalnośó gospodarcząI:J 1nalezy podać lormę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie dotYczY

- osobiście nie dotyczy
- wspólrrie z innymi osobaminie do§czy
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku LrbiegĘm przy,chód i dochód w wysokości: rlie dotYczY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnornocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

- jestem członkiem zarządtt (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): riie do§czy
- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód rv wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie do§czy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- _jestem członkiem rady nadzorczejl31 (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w rokLl ubiegłynr dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą: nie dotyczy

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

- jestenr członkienr komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego ry.tułu osiągnąłem(ęłam) w rokLt ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIn. Inne dochody osiągane z $ułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskir.vanych zkażdego §ltułu ....

Dochód z zatrudnienia w Centrum Usług Społeczlrych w Mszczonowie za2021r., 49 409,42 z)

Wynajern nrieszkania dochód za 202.1r.- l 0 000,00zł ... .

IX. Składniki nlienia ruclronlego o wartości powyżej l0 000 zŁoĘch (w przypadku pojazdów

mechaniczllych nalez1, podac markę, model i rok prodLrkcji): nie do§czy

X. Zoboii iązalńa pienięzne o waftości porvyżej l0 000 złotych, \Ąr t)"lx zaciągnięte kredYy

i poł czki oraz rvarunki. na jakich zostaŁy.' rrdzielone (r,vobec kogo. rv związku z jakim zdarzeniem.

lr jakie,i irl sokości): rrie dot1,,czy,

CZESC B

CŃCIMszczonóri. 24.04,2022r. .....
(miejscowość, data) (podpi$

Il ] Niewłaściwe skreślić.

[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3 ] N ie dotyczy rad nadzorczych spółdzi e ln i m ieszkaniowych.
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