,

ahf &f.oą łd'
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

cr1

wójta, zastępey wrźjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
es€by-za+ządzaiącei i ezlonka oĘanu zarzą
eraz eseby wydająeej deey4e administraeyjne w imieniu wójtaa

Mszczonów

,

dnia 16.04.2019r,

(miejscowość)

Uwaga:

1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ..nie dotv-

3.

osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-

nia każdej z rubryk.

czv".

jątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczeniazawańe są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a),

Magdalena Agnieszka PodsiadĘ

urodzony(a) 16.06.1980

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w

Źyrardowie

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 działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017r, poz '1393) oraz ustav4l 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 mażeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
l.

Zasoby pienięzne:

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 22 O00,0O zł
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

wańościowe,. nie dotyczy

papiery

na kwotę:
ll.

1. Dom o powierzchni: nie

2. Mieszkanie

3, Gospodarstwo
odza1

g

m2, o wańości:

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

... tytuł prawny.

o powierzchni 44,20 m2, o wartości 220 tyś.zł tytuł prawny: społdzielcze

do lokalu (wspołwłasność-

r

dotyczy
112

własnośc)

rolne:

ospodarstwa

n ie d

otyczy

powierzchni a: nie

dotyczy

własnościoweprawo

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości'. nie dotyczY

4. lnne

...

..

nieruchomości:

powierzchnia. działka budowlana 1628 m2
o wańości, 250 000,00 zł
tytuł prawny: własnośc

lll.

posiadam udziały w społkach handlowych
nie dotyczy

-

należy podać liczbę i emitenta udziałow.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości,, nie dotyczy

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych

nie dotyczy

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
pańŚtwa,'inne.l'państwowdj osoby prawneJ, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej bsobY
prawnej lun związku metrofolitalnÓgo następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze Pzetargu - naleŻY PodaĆ

nie doĘczy

Vl.
1

. prowadzę działalnośógospodarcz ą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

-

nie dotyczy

osobiście ... nie dotyczy......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoSci.

.

nie dotyczy......

Zarządzam działalnościągospodarcza lub

1estem

(nalezy podac formę prawną i przedmiot dzrałalnosci)

-

osobiście nie dotyczy.. .

.

-

pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
nie

doĘczy

.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
Vll.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

1.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

1estem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy). nie dotyczy

Z tego tytułu osiagnałem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości. nie dotyczy .""", "",
2. W społdzielniach:

nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
3.

W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą.

nie doĘczy
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 dochod w wysokości,. nie dotyczy

JiM

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
uzyskiwanych z każdego tytułu: .
z tytułu zatrudnienia umowa o pracę brutto : 78 104,93 zł, działalnośćwykonywana osobiście brutto . 80 027,25

zł,

zasiłek Zakład Ubezpieczeń Społecznych brutto: 3 323,60 zł,

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podaó markę, model i rok produkcji):

Toyota, Auris, 2013

x.
Zobowiązania pienięzne o wańości 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 w2OO7 r,

(współwłasność- 112 własnośc)

na kwotę 215 000,00 zł, Bank PKO BP, zakup mieszkania

powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mszczonów, 16.04.2019r.

(miejscowość,data)

T-ŃiewłaSciwe sXreSlle,
, Ńló Jotvcry działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

3

stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

