
oŚWlADczENlE MAjĄTK0Wi
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,osoby

zarządzalące1 i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta 1

N4szczonów...., d*ia,.29-ał -2a3-9 r.

Uwaga:
x, osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupełnego wypełnienia kaŻdej z

rubryk,
2,Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaĆ "nie dotvczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników majątkowYch,

dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego maĘeńską wspólnoŚcią majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania

składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A
ja, nizejpocipisanyiai, ..Barbara eiszewska zcj, Kłosiewicz,..,........,... ,..............,..,..,..,

{imiona i nazwisko oraz nazwisko rcdowe)

urodzony{a} 01,06"1"957. w Żyrardowie..,.,,...,......

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Kierownik.,.

imiejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu §ię z przepisami ustawy z dnla 21, sierpnia 1997 r. o ograniczeniu Prowadzenia
działainościgospodarczej przez osoby pełniące funkcie publiczne (Dz, U. z 2017 r. poz, 1393) oraz ustawv Z dnia8

marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ża17 t. pol. 1875), zgodnie z art. ż4h tej ustawyoŚwiadczam, ze
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności niajątkowej luŁ} stanowiące mójmajątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w wałueie polskiei:303200zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :nie dotyczy

ll

].. Donł o powierzclrni: ,...,,..^70 mr, o wartości: ,..,330000zł,... tytuł prawny] małzeńskawspÓlnoŚĆ rnajątkowa

2. ldieszkanie o powierzchrri: .trie dotyezy. m,, o Wartcśei: nie dotyczy tytui piawny. nie dotyczy..

3" Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne.....,, powierzchnia:8ż2żm2.,
o wartości: 60000zł.".,,.

rodzaj zabudowy: nie dotyczy..,
tytuł p ravtrny: małżeń s ka ws pó! n ość m a jątkowa..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: nie osiągnęłam dochodu

i przychodu.

*.,
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- pa piery wartościowe: jed nostki uczestn ictwa Pioni er......



4. lnne nieruchomości:

Powierzchnła: dom mieszkalny o pow.160m2 na działce o powierzchni 1500m2 oraz budynki gospodarcze

o wartości: 400000zł.
działka budowlana o pow. 2000m2 o wartości 110000zł
tytuł prawny: mafżeńska wspólność majątkowa,

lll.
Posiadarn udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy..

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęiam} w roku ubiegłym riochód w wysokości: nie doĘczy.....

lV.
posiadarn akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy.,

akcje te stanowią pakiet większy niż La% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy...................,
V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienIa przynaieznego cio jego majątku odrębnego)od Skarou
Państwa, innej państwcwej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriałnego, ichzwiązków, komunalnej osoby
Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegałozbyciu w drodze przeiargu - nalezy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy.

vl.
1, Prowadzę działalnoŚć gospodarcząż {należy pociac formę prawną i przedmiot działalności}:
nic dótyrży.

* osobiście nie doĘczy....

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Ż. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(należy pocJać
forrnę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.,....,....,....

* osobiście nie dotyczy.

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.
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udziaĘ te stanowią pakiet większy niż ŁQ% udziałów w spółce: nie doĘczy.....,.,



Z tego tytułu osiągnąłemięłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy",.,...,......,.

1. W spółkach hancilowych (nazwa, siedziba spółki}: nie doiyczy,.

- jestem członkiem zarządu iod 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 dotyczny...,..................,

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu iod 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 działałność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedyi: nie dotyczy..

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,.

- 
ioclam rll^^l;^* l.^_:_:: _jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy.

Vll.

Vlll.

Z iego tYtuiu osiągnąiemięiamj w roku ubiegtym dochóci w wysokosci: nie doiyczy.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwotuzyskiwanych z kazdego tytułu: dochody ze stosunku pracy 58278,53..
inna działalność wykonywana osobiście 2508..,......

dochody męŻa z prowadzonej dziatalnoŚcigospodarczej-przychód 63106,35,,na dzień 29-a7 2o19r.
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lx.

składniki mienia ruch
markę, model,."u #;i:;,:ff[ffiT§:ili;lŁii,Tl?^,.;^[o1irł;,.:?.11"ł mechanicznych nalezy podać
o wartości ZZaaOzł....,
FORD KUGA rok prod żOlV awartości 9$COOzł.

x.

,'."-rr-]::iff,§]:ffiJ:§;:§:fif,Ti:",Y,|;;J§il?:,111x:::il:].,".yczki oraz warunki, nanie dotyczy..

i:ry_olńg#,!ii{ł:yiii?L i:i:i"J,o!*#*,;1,lJrlil"*ie art, 233 § i Kodeksu karnego za podanieMszczonów...., dnia ,.Zg-OlZóńr. -"- P

{miejscowość, data} {podpis)

:Niewłaściwe skreślić.
9"^Źa/c-ą C.a",JŹą

#§"X"j'Ś#r1iflfli§: .wYtworczej 
w rolnicfwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formiei zakresie3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdziełni mieszkaniowych.

#""
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