ośwnDCzENIE MAJĄTKowE

Wój,ta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby
l
wydającej decyzje administraryjne w imieniu wójta

Mszczonów, dnia 1 I.04.20I9n.
( miejscowość)

Uwaga:

1.

2.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z

rubryk

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ wpisać
.. nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprrynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńsĘ wspólnością maj ątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju izagranicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany(a/ Teresa

Alicja Koszulińska zd. Połomska
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) .25,02.
. Urzqd

]956

Ulatowo Pogorzeli

w

Miejski Mszczonów

Naczelnik Wydziału Rozw

oj

u Gospodar cze go
(

miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia |997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zż006r. Nr 216, poz. 1584,) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zż0OIr. Nr 142, poz. I59I zpóźn. zm), zgodnie z art.24h
tej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięźne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie

polskiej 167

135 zł,

obcej; nie dotyczy,,

na kwotę

il.

&

1.

Dom o powierzchn i:

2.

Mieszkanie o powierzchni: .68. mz,o wartości ...250
małzeńska

3.

Gospodarstwo łolne:

..

nie dotyczy....,.........m', o wartości : ...........,........ brtuł prawny

rodzaj gospodarstwa. gospodarstwo
o

rolne

.

000

zł..tytńprawny

powierzchnia

.

2,74 ha

.., -

współwłasnoŚĆ

..

wartości:. 200 000 , oo zł.

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o pow.zab. 35 m lał..
§rtuł prawny

.

współwłasnośćmałZęńska..

Ztegoq/fufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .................
nie osiqgnęłam żadnych dochodów

4.

Inne nieruchomości:

Powierzchnia:

.............. ..........,...nie dot..............

o wartości:

m.
posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

ldziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10 ońudziałów w spółce:

Ztego brtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

Iv.
Posiadam akacje w spółkach handlowych

_na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dot.

h

akcje te stanowią pakiet większy niż 10

%o

akcjiw spółce:

Ztego §/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowoj osoby prawnej, jednostęk samorządu terytorialnego, ich rwiązków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ
podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dot

I

i
!
!

vr.

1.

Prowadzę działalnośógospodarczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):....
,,.,...,,........nie dot

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ..........

2.

Zarądzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):................
....,.nie

-

osobiście................

-

współnie z innymi

doL

..........

osobami

.................;..
.. .. ,. . .;.

..

Ztego brtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

vTI.

1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba

-

jestem członkiem zarządu (od

spółki):

kiedy):

nie dot.

.........,.........

Ą

-

jestem członkiem rudy nadzotczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego §rtufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

W spółdzielniach:
.....,...nie dot.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):...,.

-

jestem członkiem rady nadzorczej31 od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..

Ztego §rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

3.

W fundacjach prowadz{cych działalnośćgospodarczą:
nie dot.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vIII.
Inne dochody osiągane

z$ułu zatrudnienia

lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtufu:

.....wynagrodzenie ze stosunkupracy - dochód

]5]

729,87 zł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10.000 ńoĘch(w prrypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji): ............
.samochód osobowy Hyundai

i20 20I5r

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 ńoĘch,w
Wm zaciągniętekredyty
i poĘczki oraz waruŃi na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvvi-Ęzku z jakimzdarzeniem, w jakiej wysokości); ..

nie doĘczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie urt.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

..Mszczonów, ] ].04.20 ] 9r.
Miejscowość i data
l

Fodpis

Niewłaściweskreślió
2Nie
dotycry działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zńerzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
3
Nie dotyc zy rud nadzorczy ch spółdzielni mieszkaniowych.

