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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Msz.zonów, dnia 20.05.2020 r.
(mi€FcoWość)

lJwa8a:
1. osoba śkladająca ośWiadazenie obowiązana jast do zgodnego z Prawdą, stafanne8o i

żupelnego Wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać

,,nie dotycry".
3. osoba skłedaią.a oświad.zeni€ obowiązana iest określić prżynależność ponczegó|ny.h

składnikóW majątkowych, dochodóW i żobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objęt€8o
maiżeńśką Wspólnością majątkową.

4. oświad.zenie o stanie majątkowym doty.zy majątku W kraiu i ża granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje róWnież Wienylelności pieniężne.
6. W części A ośWiadazenia zawańe są infoamaaje iawne, w azęści B zaś informacje nieiawne

dotycżące adresu zamieszkania skladaiącego ośWiadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.

ęĘśćA
Ja, niżej podpisany(a),......,..Dorota Kaźmierczak ż domu MiĘos......,,,..

(imiona ]nażWiśko oraż nazwi§ko rodowe)
urodzony(a)..,,..,,..,,...,,,08.11.1987.,...,...,.,,,..........,,..,.. W,.......,..ŹyrardoWie............,...,,....,...,.,........,..,,

Radna Rady Miej5kiejW Mszcżonowie,.,,,,,,,
{mie]sce żatr!dnien ź, §tanow 5ko Ub f!nkcra)

po żapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządżie gminnym (DZ, U. z 2017
r, poz. 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małźeńskiej
W§pólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne z8romadzone W Walucie polskiej: ,..,,....,........107 1oo,oo zł...,........,........,....,...,,,..,....

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

- papiery WartoŚciowe; ,,,,,-,nie dotyczy



ll.

1. Dom o poWierżchni: ,,...nie dotyczy-,,, m2, o Wartości: ,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,ni€ dotyczy,,,,...,,,,,,,,,.,,,..,..,,,,,

ly!ui p'dWnV' ,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,.,e doIvl /v,,,,,,,,,

2, Mie5zkanie o poWierżchni: .,,..,,63 m2, o Wartości: ..,,200 000,00 żł...,,,,,,,,,,,.1/8 cżĘścl,,,,,,,,,..,,,,.,,,...

tytul prawny: ,,,.,,Akt notarialny (Umowa o podżiał majątkU oraż Umowa o dziat spadku),,,....,..,,.,,...,,.,

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,,.,,.-,,,rolne,,,,...,,..,,...,,-,,,,,.,,,.,,.,,,,,,., powierzchnia: ,,,.,.1,49 ha,,.,,,.,,,,.,,,.,.,,...,.,,

o wartości:.,,,.,,,,,,,....50 000.00 żł,,,,,,,,,,.,,,,,,,,..,,.

rodzaj zabUdowy: ,,,,,,,..,,..,,.budynki gospodarcże....,,,.,,.,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,

tytul praWnY: ,,,,,,.WspółWta5ność z rodZeństwem (podzial na trży róWne części),,,,,,,,,.,, ,...,.., .. . .

Z te8o tytułU osiągnął€m(ęlarn) W roku ubiegtym przychód i dochód W wysokości: ,,,,.,nie dotycży,,,,,,,

4, ln ne nierUchomości:
poWierzchnia: ,,,,,,,,,,,,..,,,..,,,.,,,.,,,,.,,,,nie dotycży,,,,,,....,,.,,,,,,,,-,-,,,,,,.,,,,

lll.
1. Po§iadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie o5oby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzialy te stanowią pakiet Większy njź 10% LldżiałóW W 5póice:
,,,,,,,,,,niP dolycly

Z tego tytułtr o5ią8nąłem (ęlam ) W roku ubje8łym dochód W Wysokości: ..

2, Posiadam udziały W innych spólkach handlowych - należY podać liczbę i em]tenta udzialóW: ,,,,.,,,,,

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W rokU ubiegtym dochód W Wysokości: ,.

1. Posiadam akcje W spótkach handlowych ż Udżiałem gminnych osób praWnych lub przedsiębiorcóW,

W których ucżestniczą takie o5oby - należy podać licżbę i ernitenta akcji:

akcl'e te stanoWią pakiet Więk5zy niź 10% akcji W spółce: ,,,,,,,,,,,.....,,,,,,,,,,,
_iP dolyl/y, .

Z t€go tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku ubieglyrn dochód W Wysokości: ,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,nip dotyL 7Y

2. Pos]adanr akcje W innYch spólkach handlowych na eży podać licżbę i emitenta akcjl: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Z tego tytulu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: ,,,,,,nie dotyczy,,,...,,,....,,,,,,,.-.,,,,



kogo:

Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z Wyłączeniem mienia przynależne8o do ie8o majątku
odrębne8o} od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWnej, jednostek samorządu
teMoraalne8o, ich związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuiące
mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetar8u - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od

1, ProWadżę dżiałalność gospodarcżą (naleźy podać formę praWną i prżedmiot dżiałalności):

- osobiŚcie,,......,,,,,,,,,,,,,--,,,,....,,,,,,,,,,,,,,,.nie dotyczy

- Wspólnie z innymi osobami............,,....,,...,,,,...,...nie dotyczy

2. zarżądzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....

Z te8o tytułu osjągnąłem(ęlam) W roku ubie8łym prżychód i dochód W wysokości:

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami

Z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości:

Vll.
W spólkach handloWych (nazwa, siedZiba spólki): ,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,.nie dotyczy,,,,,,,,,,,,.,,,..,.,,,,,,.,,,,,.,,,...,,,,

-je5tem czlonkiem rady nadzorcżej (od kiedy),.., ,,,,,,,,,,,,,,-.,,,,.,,nie dotycży

-jestem czlonkiem komisji rewiżyjne.i (od kiedy): ..,..,...,,..,,.....,...,nie dotyczy

Z tego tYtUlu 05iągnąłem(ęłam) W roku ubiegtym dochód W WYsokości: ,,..,,,,,,,..,nie dotycży,,,,.,,,,.,.,.,,,

Vlll.
lnne dochody osią8ane z tytul! żatrudnienia lUb innej dżiałalności żarobkoWe]. lUb żajęć, ż podaniem
kwot uzyskiwanych ż każdego tytułu; ,,,,..,,,,
,,,,..dochód z tyt, zatrudnienia - 50108,46 zl
,,,,,.dieta radne8o - 10 736,60 zł
......dochód małźonka - 15 492,96 zł (śWiadcżenie z KRUS)
......darowizna od brata -36 00o,oo zł



lx.
sktadniki mienia ruchornego o wartości powyżej 10 o00 złotych (w prżypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): """""""",
..,,,,,,,,,,,,.,.....samoch, osobowy VW caddy r, prod, 2005""""""""""""""

x.
zotowiązanlapienięineoWartościpowyżej10ooozłotych,Wtymzaciągńiętekredytyipożyczkioraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wotec ko8o, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej Wysokości):

.......,....,,,,,._.......,,,....-,......nie



Powyżsże ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iź na podstawie art,233 § 1Kodeksu karne8o za
podanie niepraWdy ]ub żatajenie praWdy grozi kara pożbaWienia Wo ności,

,,MszczonóW 20,05,2020,,
(m e]scoWość, data)

Vąluięxt*gY, ib^.ot-


