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S!łrłDczENIE MAJĄTKowE

Wójta, zastępcy wójta, sekretalza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby nądzaiącej i cdonka oĘanrr z,zrządniącego gminną osobą pnawną oral osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta '

Mszczonów, dnia 03.08.}algft.
( miejscowość)

Uwaga:

1.

2.

Osoba składająrya oświadczenie obowią4na jest do zgodnęo z prawdą starannego
i zupełnęo wypełnienia każdej z rubryk
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konknetnym przypadkn zastosowania, naleĘ wpisaĆ
.. nie dotyczy'.

3. Osoba

poszczególnych
składająca oświadczenie obowiąpana iest okrwlić przynłleźność
składników majątkowych, dochodów i mbowiąpań do majątku odrębnęo i majątku objętego
małżcńsĘwspólnością maj ątkową
Oświadczenie majątkowe doĘary majątku w krajn i za granicą

4.
§. OśTyiadczenie majątkowe obejmnje również wierąytelno.ści pienięź,ne.
6. W cąściA Ńwiadczenia zawarte ą informacje jawne, w czg§ci B zaśinfurmacje niejawne
dotycące adresu zamieszkani* sldadającęo o§wiadczenie oraz mĘsca położrnia
nieruchomości.

czĘŚC A
Ja,niżej podpisany(al Teresa Alieja Kaszulinska zd. Połomslra
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) .25.02,
. Urząd

1956 w

Ulatowo Pogorzeli

Miejski Mszczonów

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospadarczego
(

miejsce za§udnienią stanowisko lub funkcja )

po zapoauniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby peŁriące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584,) oraz ustawy zdnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U- z200lt.Nr 142, poz- 1591 zŃźn zm), zgodniezart.24h
tej ustawy oświadczał1źe posiadam wchodąpe w skład małzeńskĘ wspólności majątkowej lub sfunowiące
mój majątek odrębny:

Zasoby pienięźne:
- środkipieniężne zgrcmńzsne w walucie

-

polskiej 265

565 zł.

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

na kwotę

II.

4

1.

Dom o powierzchni: .. nie dotyczy........".....m', o wartości : ......,............. §,tuł prawny

2.

Mieszkanie o powierzchni: .ó8. m2,o wartości ...250
małzeńskg

3.

000 zł., §tuł

prawny

... -

współłvłasnoŚĆ

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa
o

.

gospodarstwa

rolne

.

powierzchnia

.

2,74 ha

..

wartości:. 200 000 , oo zł.

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

.

hł..

współwłasnośćmałZęńska..

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .....,...........
nie osiągnęłam zadnych dochodów

4.

lnne nieruchomości:
Powierzchnia:

.............. . -.... -.......ni e do t.

o wartości:

-

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych

nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

................nie dot.

udzińy te stanowią pakiet większy niż l 0 Yo udziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: ..........-.....

Iv.
Posiadam akacje w spółkach handlowych

*naleĘ

podać liczbę i emitenta akcji:

.nie dot.

$

':

.l,

6

akcje te stanowią pakiet większy niż l0 % akcji w społce:

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączenięm mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostęk samorządu terltorialnego, ich rwięków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, klóre podlegało zbyciu w drodzę przetargu - naleĘ
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (naleĘ podać formę prawnąi przedmiot działalności):....

osobiście....

wspólnie z innymi osobami

Ztego §.tufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochffi w wysokości: ....,.....

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehomocnikiem takiej
działalności(nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalności):..-..-..........

.nie dot.
osobiście

wspólnie z innymi

osobami

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

Ztego t-lułu osiąnąłem(ęłarr)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ................

VII.
1

.

W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba

-

społki):

nie

r]ot.

jestemczłonkiem zarządu (od kiedy):
. .. .. ..

.l

. . . . . . . . .

.

&

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego t5.tułu osiąnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

2,

W społdzielniach:
--.-nie dot.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):..

-

jestem członkiem rady nadzorczej31 od kiedy):

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):......

Ztego §rtufu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegĘm dochfi w wysokości: ................

3.

W fundacjach prowadzących działalnośógospodarczą:
nie dot.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego §/tułu osiągrrąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.............

vln.
Inne dochody osiągane z

§tułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego §tułu: ......j.,,.........

$l

.:

&
.r

.....wynagrodzenie ze stosunku

pracy - dochód

Nagroda jubileuszowa -34 640,- zł
Odprawa emerytalna - 55 560,- zł

77 ]23,38 zł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyżej 10.000 zło§ch (w prrypadku pojazdów
mechanicmych należy podać markę, model i rok produkcji): ............
.samochód osobowy Hyundai

iż0 2015r

x.
Zobowięania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty
i poĘczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości);
..nie

$l

.:

,r

doĘczy

Ą

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

..Mszczonów, 3. 08. 20 1 9r.
Miejscowość i data

.........Ct

"..

f{*.{l:/*.-Podpis

1Niewłaściwe
skreślić
zNie
dotycry dzińalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i nxńeruęcej, w fonrrie i za}resie gospodarstw.arodzinnego
' Nie do§c zy r ń nadzsrczych społdzielni mieszkanio}vych.

