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OŚWlADCZENlE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Msż.zonóW, dnia 11.05.2020 r.
(miejscowość)

lJWaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do żgodne8o z prawdą, stalanne8o i

żupelnego Wypelnienia kaźdej z rubryk.
2. Jeź€li poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać

,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadcżenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

śkładników majątkowych, dochodóW izobowiązań do maiątku odrębne8o imajątku obiętego
małżeńską Wspólnoś.ią majątkową.

4. oświad.żenie o stanie majątkowym dotyczY majątku w kraju i ża grani.ą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie róWnież WieEytelnoś.i pieniężne.
6, W części A oświadażenia zawarte są informacje jawne, w częśai B zaś informacje niejawne

dotyczące adlesu żamiesżkania §kładającego ośWiadczenie oraz miei§ca położenia

nieruchomośai.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Malek stanisław Baumel

(]miona inazwi§ko olaz nazwi§ko lodowe)

urodzony{a) 13.12.1962 w Gnojnei Gmina Mszcżonów
Mszczonowski ośrodek Kultury- Kierownik administracyjny, radny Rady Miejskiej

{miejsce zatrudnienia. stanoWi§ko lub lunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 5amorządzie 8minnym (Dz. U. z 2017

r. poz. 1875), zeodnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład matżeńskie.i

Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

zasoby pienjężne:

- środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej: 8 00o zt

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy
- papiery WartoŚciowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotycży

ll. "
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o Wartości: 300 0 ) zt
tytułpraWny: w5pótwlasnośćmalźeń§ka
2. Miesżkanie o powierzchni: nie dołcżv m2, o Wartości: nie dotyazy
tytuł prawny: nie doty.zy
3,Gospodarstwo rolne:
rodzaj 8ospodarstwa: nie dotycżY, powierzchnia: nie dotyaży
o WartoŚci: nie dowcży
rodżaj 2abudowy: nie dotycży
tytuł prawny: nie dotvczy
Z te8o tytułu osią8nąłem(ętam) W roku ubie8łym prżychód i dochód W Wysokości: nie dotycży



4. lnne nieruchomości: dzialka żabudowana budynkiem o którym mowa W pki.l z budynkiem
8ospodarczym
poWierzchnia: 700 m2
o Wartości: 50 000 zl
tytułprawny: WspółWlasność małżeń§ka

lll.
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnYch lub
przedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - naleźy podać licżbę i emitenta udziałóW:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóW W spół€e: nie dotycży
Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokościi nie doty.zv
2, Posiadam udżiały W innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW|
nie dotyczy
Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości; nie doł.zy

lV.

1, Posiadam akcje W spólkach handlowych z udziałem 8minnych o5ób prawnych lub przedsiębiorcóW,
W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nie dotycży
z te8o tytułu osią8ną|em(ęłam) W roku ubieBłym dochód W Wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę j emjtenta akcjiI nie dotyczy

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8tym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłącżeniem mienia przynależne8o do je8o majątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWnej, jednostek 5amonądu
terytorialne8o, ich związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podle8ało zbyciu W drodze przetar8u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
ko8o: nie dotyczy

1. Prowadżę działaIność 8ospodarcżą (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności)i
nie dotyczy
-osobiście nie doty.zy
-Wspólnie ż innymiosobami nie dotyczy
Z te8o tytułiosjągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy
2. zarządzam działalnością 8ospodarczą lub .iestem przedstawicielem pełnomocnikjem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: nie doiy.ry
- osobiście nie dotycży
- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokościi nie doty.zy

Vll.
W spólkach handlowch (nazwa, siedziba spółki): nie dotvczY
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doł.zY
-jestem cżłonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycży
-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)i nie doiycży
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: nie doł.zy



vlll.
1nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działaIności zarobkowej tub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każde8o tytułu:

Praca zawodowa -114 782,05 zł

Dochody Współmałżonki:

Praca zawodowa -76 636,81zt

Pełnienie obowiązkóW społecznych iobywatelskich, 12 883,92 żł

lx.
skladniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 ooo żłotych (W pżypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model irok produkcji):

Fiat M,]ltipla 2006r.

Renault Megane 2010r.

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 ooo złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz

Warunki, na jakich zostały udzietone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarżeniem, W jakiej Wysokości):

(redyt hlpoteczny- 5o ooo zł. na lemont domu w Bs Biała Rawska

Kredyt konśumpcyjny-20 000 żł PeKao sA

MsżczonóW 11,05,2020r,
(ń eFcowość, data)
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