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ośwlnnczENlE MAJĄTKowE

wejta, uastępey wł5ita, sekretarza gminy, skarbnłł<a gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
o§€by-za*ądzaią€ei

Mszczonów , dnia 12.12.2018r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ ..nie dotv-
czv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt,
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią ma-
jątkową. i

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświądczenla zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Magdalena Agnieszka Podsiadły
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.06,1980 w Żyrardowie

Gminne Centrum lnformacjiw Mszczonowie ul. Zyrardowska 4 ,dyrekto

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997.r..o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci go-

spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2al7r, poz 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875), zgodnie z ań'24 h tej ustawY
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 16 000,00 zł

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe,. nie dotyczy

na kwotę:

ll.

'l. Dom o powierzch ni: nie dotyczy m2, o wartości: ...,,.......... ... tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierz chni: 44,20 m2, o wartoś ci,. 22O tyś, zł tytuł prawny: spółdzielcze własnoŚciowe Prawo

do lokalu (współwłasność - 112 własnośc)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa, nie dotyczy

o wartości
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rcdzą zabudowy:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychÓdidochÓdwwysokości:........'..'.......

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka budowlana 1628 m2

o wańości: 250 000,00 zł

tytuł prawny: własność

l ll.

posiadam udziały w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoścr. nie dotyczy

lV.

posiadam akcje w społkach handlowych * nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10a/o akcji w społce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości" nie dotyczy

V.

Nabyłem(am)(nabyłmójmałzonek,zwyłączeniemmieniaprzynaleŻnegodojegomajątkuodrębnego)odSkarbu
państwa, innej państwowej osoby prawnej,-I"-i;;;i.k ;;ń,iodo" Órvtoiiatneóol ich związkÓw, komunalnej osobY

prawnej lub związku metropolitalnego następiriąc" ,.nńniu, xtore-poojesiań ;byń w drodze'przetargu - naleźy podac

nie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście,..............

- wspolnie z innymi osobami

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: """""""""



2, zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnosci
(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności): . ,. ,...

nie dotyczy

-- osobiście

-_ wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie aotyczy

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

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. W spółdzielniach;

nie doĘczy

1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

- 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 dotyczy

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: .

z tytułu zatrudnienia umowa o pracę brutto : 68 538,65 zł, działalnośc wykonywana osobiście brutto :75923,00 zł,

zasiłek Zakład Ubezpieczeń Społecznych brutto: 3 323,60 zł, ZFSS 450,00 zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markę, model i rok produkcji):

Toyota, Auris, 2013

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2007 r. na kwotę 215 O00,00 zł, Bank PKO BP, zakup mieszkania

(wspołwłasnośc - 112 własnośó)



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mszczonów, 12.12.201 Br.
(miejscowośc, data)

r- Niewłasciwe s!<reSlie.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-

_ stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
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