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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wóital rastępey wóital sekretarra gminyl skarbnika Bminyl kierownika jednostki organizaryinej
gminy,

MszczoNÓW
(miejscowość)

LL.'.2.ZoL8r.
(dnia)

Uwaga:
Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
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Osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego
małżeńskąwspólnością majątkową.
Oświadczenie maiątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wienytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje iawne, w częściB zaśinformacje nieiawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a}, BEATA SZNAJDER z.d. MROCZKOWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)3 slERPNtA 1973 w MIIANÓWKU
GM|NNE CENTRUM |NFORMAO! W MSZCZONOWIE
STANOWISKO: DYREKTOR J EDNOSTK!
(miejsce zatrudnienia, sta nowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2Ot7 r. poz. 1875), zgodnie zart.24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

§
l.

Zasoby pieniężne:
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Środki PienięŻne zgromadzone w walucie polskiej: 20 ooo zł (dwadzieścia tysięcy
złotych)
środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: NlE DoTYczY
papiery wartościowe: N]E DOTYCZY na kwotę: NtE DOTYCZY
Dom o Powierzchni: 150 m2, o łącznej wartości:ok. 350 Ofi) zł tytuł prawny: WtA§Ność
Mieszkanie o Powierzchni: NlE DOTYCZY m2, o wartości: NtE Dowczy tytuł prawny:

NlE DoTYczV
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NtE DowczY, powierzchnia: NlE DoTYczY
o wartości: NlE
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DOWCZY
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rodzaj zabudowy: NlE
tytuł prawny: NlE DOWCZY
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym przychód idochód
w wysokości: NtE

lnne nieruchomości:
DZ|AŁKA (pod domem z pk.
Powierzchnia:4(X) m2
o wartości: ok. 30 Ofi) zł
tytuł prawny: WŁASNOŚĆ

DoWQY

l1.1}

ll.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NtE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet większy niż Lo%o udziałów w spółce: NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NlE DOTYCZY
l
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Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
akcji: NlE DowczY
akcje te stanowią pakiet większy niż.t}% akcji w spółce: NtE DoTYczY
Z tego §ftułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NlE DoTYCZY

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małŻoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorlalnego,
ich związków lub
od komunalnej osobY Prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu wdrodze przetargu
- należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: N|E DOTYCZY

Vl.
1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą 2 (naleŻy podaĆ formę prawną i przedmiot
działalności):NlE DoWCZY
- osobiścieNlE DOTYCZY
- wspólnie z innymiosobamiNlE DOTYCZY
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód
w wysokości: NlE DoTYCZY
2,aarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiścieNlE DOTYCZY
- wspólnie z innymiosobamiNlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NtE DOTYCZY
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V!l.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYC?I
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOWCY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NlE DOTYCZY
2. W spółdzielniach: NlE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYC?I
3
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NtE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOWCZY
3. W fundacjach prowadzących działalnośćqospodarczą: NlE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY
Z tego §ćułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NtE DOTYCZY

-

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY: 99 582,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćset osiemdziesiąt dwa złote 96/100)
2. ZAKŁADoWY FuNDusz ŚwnoczrŃ sooALNYcH 75o zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)
3. ZUS (ZWOLNIENIE IEKARSKIE) 6180,92 zł (słownie: sześćtysięcy sto osiemdziesiąt złotych

t.

-

4.
5.

9ż/too|
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2 94t,8I zł (dwa tysiące dziewięĆset

czterdzieścijeden złotych 81/100)
RAZEM OS!ĄGN!ĘTE DOCHODY: 109 455,69 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt
pięć złotych 69/100)

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji): VOLVO C30, rok produkcji 2008.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzieIone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
NlE DoTYczY
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nnszczotvóW, 11.12.2018r.
(miejscowość, data)

(podpis) U
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Niewłaściweskreślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie
w zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej, w formie
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
_
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Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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