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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypehrienia
kużdej z rubryk,
Ieżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkrefrrym prązpadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprąmależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązafl do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w laaju i za gtanicą,
Oświadczenie majątkowe obejmuj e również wierzlelności pienięzre.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany(a), Jadwiga Marta

urodzony(a) 29.07.1960

( Jastrzębska )... ........:...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Barbulant

t. w Dzińoszycach

Urząd Miejski w Mszczonowie

-

Skarbnik Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapozfLaniu się z przepisarrti ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeńa
działalnościgospodarczej ptzęz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 L poz. 1393) oruz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz, 1875), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sl<ład małżeńskiejwspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środkipieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: 203 725 zł na rachunku bieżącym,
lokaty bankowe 150 000 zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

papiery wartościowe: nie dotyczy ...
.,... nakwotę:

W

il.

1. Domopowierzchni:299,5m2,o

wartości: 367 860zł,tytllł,prawny: małzeńskawspólność

majątkowa.

2.

Mieszkanie o powierzchni: 54,5 m2, o wartości: 235 000

małżeńska wspólnośómajątkowa.
3 . Gospodarstwo rolne : rodzaj gospodarstw

złStlłprawny:

a: łąka, powierzchn ia: 1,04 ha
wartości:50 000 ń todzaj zabudowy: nie doĘczy
§rtuł prawny: mńżeńska wspólnośó majątkowa.
Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
- ztego tytułu nie osiągnęłam w roku ubiegłym ani przychodu, ani dochodu
4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

o

ilI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy ńż ll%udzińów w spółce:

nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

wysokości:nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlówych - należy podaó \iczbęi emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niżlOYo akcji w spółce:
nie dotyczy

Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

v.

wysokości:

nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój mńZonek, z wyłączeniem mienia przynależnlego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich z,wiązków, komunalnej osoby prawnej lub od zwtązlłl metropolitalnego
następujące mienie, które podlegŃo zbycitt w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę
nabycia, odkogo: nie dotyczy

ż

vI.
Prowadzę działalnośćgospodarcząIĄ (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie doĘczy
1.

-

osobiście nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami

... \

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .nie dotyczy
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę pramą i przedmiot działalności):
- osobiścięnie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami
nie dotyczy
Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . .. . ..
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu(od kiedy):
nie dotyczy
- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): ...
nie dotyczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie do§czy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczejt3)(od kiedy):
nie dotyczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
1.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

W fundacjach prowńzących działalnośćgospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem członkiem rńy nńzorczej (od kiedy):
nie do§czy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3.

VIII. lnne dochody osiągane z tyilłu zatrudnienia lub imej dziŃalności zarobkowej lub zĄęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytułu: II2 707,74 umowa o pracę Skarbnika Gminy,
dochód męża z tytułu działalnościgospodarc zej 298 408, 8 8 zł.
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prąlpadku pojazdów
mechańcznych nalezy podać markę, model i rok prodŃcji):
- samochód osobowy Skoda Superb, rok produkcji2014
- samochód osobowy Skoda Fabia, rok produkcji2017

X.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągńe,te kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostŃy udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim
zdnzeniem, w jakiej wysokości):
- kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - kwota kredytu 274895,83 zł, BaI7k Pekao SA
OlŻytardów , zobońązanie spłacone lw 2018 r. 18 960,05 ń, zadhlżeńe na 3I.1ż.2018 r
ż33 839,77 zł, oprocentowanie zmienne,
- kredyt nazaklsp samochodu Skoda Fabia, rok produkcji2017, kwota kredytu 29 336 zł,
Bank Volkswagen Polska S.A., zobowiązanie spłacone w 2018 r. 9778,68 ń, zadłużenie na
3I.12.2018 r 19 557,32 zł, oprocentowanie zmienne.
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Mszczonów, 29.04.2019 r.
(miejscowość,

data)
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(podpis)

Niewłaściwe skreślić.
Nie doĘczy działalnościwfiórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3l Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
[1]
[2|
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