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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

l

Wójta, zastępcy wójtan sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zzmądzającej i członka oĘanu nrąilzająeego gminną osobą prawną oraz osoby
l
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Mszczonów, dnia 26 .04. ż0l9 r.
( miejscowość)

Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pruypadku zastosowaniao naleĘ wpisać
.. nie dotvczv".
Osoba składająca ośrviadczenie obowiązana jest okrąślićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
maŁeńsĘ wspóInością majątkową
4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granĘ.
J. Oświadczenie maj ątkowe obej muje również wierzytelności pieniężne.
6.

W częściA oświadezenia zawańe są informacje jawne, w częściB za.śinformacje nĘawne
doĘcące adresu zamieszknnia sHadającego oświadczenie otaz mĘsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany(a)

X*nrn*ił:i:;i3:,*o

rodowe )

urodzony(a) 30.11.1962 r w Grodzisku Mazowieckim
Miejskie Przeclszkole Nr ] w Mszczonowie - dyrektor

( miejsce zatrudnienia. stanorvisko lub f'unkcja )

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zż006r. Nr 216, poz. l584, zpóżn. zm.)
oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zż0OIr. Nr l42, poz. l59l zpoźm.zm),
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodące w skład małżeńskiejwspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pieniężne:
- środkipienięme zgromadzone w walucie polskiej: 110

000 eł

- środkipienięme zgromadzone w walucie obcej: nie dolyczy

-

papiery wartościowe: nie doĄlczy

u.
1.

Dom o powierzchni: nie ttotyczy m2, o wartości : nie dotyczy §Ąuł prawny nie doĘczy
Mieszkanie o powierzchni:

J.

48 m'

o

wartości§4uł prawny

własnościowe

Gospodarstr,vo rolne: nie dotyczy

rodzaj
o

gospodarstwa nie

doĘczy

wartości: nie doĘczy

rodzajzabudowy: nie dotyczy

powierzchnia nie do$czJ,

tltuł prawny nie

dotyczy-

Ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód lv ul,sokości: nie dotyczy

4.

lnne nieruchomości:

Powierzchnia: nie dotyczy
o

wartoŚci: nie do$czy

qltuł prawny: nie dotyczJ)

ilI.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlorłych

udziĄ

- naleĄ

podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

te stanowią pakiet większy niż 10 Yo udziałow w

spółce: nie doĄlczy

Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doryczJ)

Iv.
Posiadam akacje w spółkach handlowych
akcje te stanorł,ią pakiet większy niż 10

- naleĘ podać liczbę

%o

i emitenta

akcji:

nie dotyczy

akcji w społce: nie dotyczy

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie do$)czy

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek,zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery.torialnego. ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĄlczy

vI.
l

.

Prowadzę działalnośćgospodarcząz (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności'):nie tlotyczy

-

osobiścięnie

-

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

-

Ztego §Ąułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

-

osobiście nie dotyczy

-

wspólnie z innyni osobami nie dotyczy

-

ztego §Ąufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczJ)

dotyczJ)

2

vII.
l

.

W spotkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki): nie doĘ:czy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie łlofilczy

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie clolyczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy
W spółdzielniach: nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĄlczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej3( od kiedy): nie tloĘczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego §,tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

ż. W fundacjach

prowadących działalnośćgospodarcą: nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-

jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy): nie doblczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dolyczy

Ztego Ę.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
lnne dochody osiągane zĘtułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego tytułu:
87 327,32 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpo}yyźe.i l0,000 złoĘch (w pzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji
Peugeot 308 WZY 13007 rok produkcji 2015

Motocykl Jamaha WZY Y 679 rok produkcjiza0Z

X.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredYy
ipożyczki oraz warunki na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości); kredy gotówkowy - Bank PKO I Oddzial w Zyrardowie, Kwota
18269,34 złw dniu 21.05.20l8 r. nazakup samochodu.

4.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),rżnapodstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mszczonów 26.a4.2019 r.
Miejscowość i data
1Niewłaściwe
skreślić
Ni. doty" zy działa\nościwytwórczej w rolnictrł.ie w zakresie produkcji roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
"
' N i e dotyc zy r ad nadzor czy ch spółdzi e l ni mi eszkani owych.
2
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