
wÓJta, zastęPcY wójta, sekretarza gminy, skarbnika 9miny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządza!ącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

OŚWIADCZEN lE MAJĄTKOWE

Mszczonów
(miejscowość)

, dnia

Uwaga:

1, 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 przynależnośó poszczególnych składnikówmajątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspóInością majątkową.

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

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 8 marca1990 r, o samoządzie gminnym ( Dz. U z2017 r. poz.1875 ), zgodnie z art.24ń tej ustawy oświadczam, zePosiadam wchtrdzące w skład małzeńskiejwspólności majątkowój lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ,l 
935,39 zł

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

czĘsc A

Ja, niżej podpisany(a;, Monika Anna Malczak z domu Petrel|ewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko roao*ą

urodzony(a) 06 października 1975 roku w Milanówku
wie. Kierownik MOPS

(miejsce zatrudnienia, stanowisko na runt<cla)

ĘL łg, ls,B

30.07.2019 r.

- papiery wańościowe, nie dotyczv-

na kwotę:

n(I lk}\-/



ll.

1. Dom o powierzchni: 120

Mieszkanie o powiezchni, 
"^*,,jj3 

,r,

m2, o wartości: 700 000,00 zł tytuł prawny:

o wartości: Nie dotyczy tytuł prawny:

współwłasność
maIłańcką

nie dotyczy
2.

J.

lll.

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: niedotyczy 
, powierzchnia: niedotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzĄr"OuO

tytuł prawny: nie dotyczy

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

4. lnne nieruchomości;

powierzchnia: nie dotyczy

o wańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Posiadam udzialY w sPÓłkach handlowych - należy podać ticzbę i emitenta udziałów:
nie dotycry

udziałytestanowiąpakietwiększyniŻ10%udziałÓwwspołce:

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokośc'.

posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać ticzbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

-

akcje te stanowią pakiet większy niż 1O% akcji w spółce:
nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości.

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

lV.

V.



Vl.
1. prowadzę działalność gospodarcz ą2 (należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ):
nie dotyczy

- osobiście nie doVczy

- wspólnie z innymi osobami nie

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

VlI.

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nle

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

2. W spółdzielniach: nie doUczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotycry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): niedotycry

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



3, W fundacjach prowadzących działalnośó 9ospodarczą:
nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

- 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 dotyczy

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

2 850,00 zł - umowa zlecenie

l_r99,_O1 3' - *n.nrod..n * .'r'|r'u o.'n'.n'r'
22226,21 zł -przychód męża

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1o oo0 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych należypodać markę, model i rok produkcli): W CADDY 2014rok

Zobowiązania Pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na iakich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

lx.

X.



PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajónie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mszczonów, 30,07.20'l 9 otrbłua dln;lr,o",
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

# ::n

5


