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ośwlADczEN lE MAJĄTKoWE

wóJta,zastępcywójta,sekretarzagminy,skarbnika9minY,ingLgm-iny,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Uwaga:

't, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnegowypełnienia każdej z rubryk.

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,.nie dotvczv".

3' osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikówmajątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odręónego i maiąń objętego małżeńskąwspólnością majątkową.

4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,
5, oświadczenie majątkowe obejm uje również wierzytelności pieniężne.
o, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte s_ą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotYczące adresu zamieszkania składającego ośwńdózenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Monika A!na Malczak z domu Petrellewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowĄ

urodzony(a) 06 października 1975 roku w Milanówku
Miejski 0środek Por@ie- Kierownik MoPs

(miejsce zatrudnienia, stanoid*o tiffiFĘj

Mszczonów , dnia 29.07.2019 r,
(miejscowość)

%

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe, nie dotvczv-

na kwotę,

Po Zapoznaniu się z PrzePisami ustawY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. z2017 r. poz.1393 ) oraz ustawy z dnia B marca1990 r, o samorządzie gminnym ( Dz. U z2017 r. poz.1875 ), zgodnie z art.24ńtej ustawy oświadczam, zePosiadam wchÓdzące w skład małzeńskiejwspolności malątt<owej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie po|skiej: 2 516,00 zł

ń



Vl.
'1, prowadzę działalnośc aospodarcz ąz (należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności); 

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działatności ):
nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIl.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nledotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): niedotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): niedotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niedotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



ll.

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wańości: 700 000,00 zł
współwłasnośc

tytuł prawny] _^lłońoL"

2.

J.

Mieszkanie o powiezchni, 
^^*,,lj3 

m2, o wartości: Nie dołczy tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

o wartości: nie

lll,

rodzaj zabudowy: rrie

tytuł prawny: nie

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotvczv

Posiadam udziałY w sPołkach handlowych - nateży podać ticzbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 1o% udziałow w spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

NabYłem(am) (nabYł mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego )od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitarnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

lV.

V.

tytuł prawny: nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzących działalność gospo darczą:
nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

-
- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): niedotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ni. doty..y 

-

Vll|.

lnne dochodY osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdeqo tytułu: 33 767,89 zł zatrudnienie-umowa o pracę

2 850,00 zł - umgla zlecenie

?=,!!ł1
Z2 Z26,21 rł -oor.l.,Od ruż.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 1o 0o0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezypodać markę, model i rok produkcli); W CADDY 2014 rok

Zobowiązania Pienięzne o wańoŚci powyzej 1o 00o złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz warunki,
na iakich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

lx.

x.



' PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a),iżnapodstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatdjenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mszczonów, 29.07.2019
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie ootyciy o'i"ł"rn"s"i wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieaęcej, w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


