
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta l1l

Mszczonów 2,ł,04.2020 r,
(nliejscolvość) (dn;a)

UwAGA:
l, osoba składai_aca ośłiadczenie obowiązanajcst do lgodnego Z prawdą. Starannego i zupe}nego wypc]nicnia

kazde]Z rubryk.
2, Jezeli poszcżcgólne rublyki nie znajduja w konkrehym przypadku Zastosorvania. naleu},v]pisać.,nic dotYcl,,-",
3. Osoba składaj_aca oś{iadczenie obolviazanajeSt okrcślić pl7ynalezność poSzcZesóln},ch składnikó\ł

majatkoiych. dochodów i zobo!}iązali do maiąlkU odtębnego iinajatku objętego nrałZeńSką wspólnością
majątkoWa,

4, oświadcżenic majalko,le dotyczy majalku w klaju iża gInnicq.
5, o§viadcZcnic mająlko!ve obejmu.ie również $,ierzyte]noścj pieniezne,
6, W cześci A oświadczenia ża§arrc są infornracje jalvne, §, cześci B Zaś informacie niejawnc dolycż_acc adtcsu

zamies,kania składającego oś\łiadcżcnic oraz nriej§ca połozenia nieruchonrości

CZESC A

Ja, niźej podpisan\(a), Jadwiga N4a a Balbulant ( Jastrzębska ), . . , . , . , , . , , . , .

(jlniona i nazwiSko olaz naz§isko rcdo\łe)

urodzony(a) 29,07.1960 l. rv Działoszycach

Urząd N4icjski w Mszczonowie Skarbnik Gniny
(nlicj§cc zan'lldnienia. stanowiSko 1ub innkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnią 21 sierpuia 1997 r, o oganiczeniu prowadzenia
działalności gospodalczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U . z 20l'l l . poz. 7393) oftz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, u. z 2ol'l r. poz, 1875), zgodnie
z art, 24h tej'ustawy ośńadczam, żę posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 276 l04 zł na rachuŃu bieżącym,

lokaty banłowe 50 000 zł

środki pieniężne zgromadzone w walucię obcej: nie dotyczy

- papięry waltościowe: 1000 obligacji Skarbu Pń§twa nab}tę w2019 !,

,... na Lwote; l00 000 zl



II.
1. l)on o porł,iezclrni: 299,5 n,r. o \\,aności| 3ó7 860 Zł. t)tul prarvny: nrałżeńska rrspolnosc

majątko§a.

2. \{icszkanic o porvieuchli| 5,1.5 n12. o wańości: 2j5 000 zł t}łuł prawn1,:
ma]żcńska u,spólność majątko\a,

3. Gospodarstrło rolnel rodzaj gospodarstu,a: ląka. po\ierzclmia: 1.04 ha
o \ł,artości: 50 000 zł rodzai zabudorr1: nic dotyczy,
tyluł prawny: nrałżeńska,,vspólność majatkorva,

Z tego tytułu osiągnąlern(ęlam) rł,roku ubiegl_vln przychód i dochód t rł,wsokosci:

- z tego tl.tułu nie osiągnęlanl rł,roku ublegl_vnr ani plzl,chodu. ani dochodu
4, lnne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy

o \\,afiościI nic dot,vcz),,
t},tuł pfawn_v: nic dotyc7y

IIl,
Posiadam udzialy rł,spółkach handlow],ch - należt,podać liczbę i emitenta udzialów:

nie dot)cż!,
Lldziały te stanowią pakiet wieksz!, niż 107o udzialólv rv spółce:

nie dot!,cZy

Z tego t}tułu osiągDąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycz_Y

Iv,
Posiadam akcje tv spółkach hatrdlorvych , naleĄ, podać liczbę i cmitenta akciiI
nie dot},czy

akcic tc stanowją pakiet \łiększy niż l0% akcji rł spóloe:

nie dot!,czy

Z tego t)lułu osiągnąlem(ęła111) w rokll LlbieglvIrr doohód rł rvysokości: nic dotvc7v

Nab,vłem(aln) (nabył mój małżonek, z w}łączeniem micnia plzynależrego do jego majatku
odlębncgo) od Skarbu Paristrva, irrncj palistwo\ej osob,v praNnej. jednostek sanożadu
terytorialneao. ich zrł,iązkórv. konunalnej osoby prarł.ncj iub od związku metropolitalnego
następujace mienie, które podlegało Zb},ciu \.v drodzc pr,Zetargu - należy podać opis mienia i datę

nab!,cia, od kogo: nie dotycz},
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vI.
l, Prorvadzę działalność gospodarcząI2l (nalczy podać folmę plalvną i przedmiot działalności):
nie dolyczy
- osobiście l1ie dot),czy
- {spólnie z innvnri osobami .,, nie dotyczy

Z tego tyl].lłu osiqgnąłem(ęłam) rł,rokrr ubiegł],li przychód i doclród u,w)sokości: .nic dot),czy

2, Zavądżafi działalnościq gospodarczą 1ub.jestem przedstawicielenr, pełnomocrrikicn takicj
dzialalności (należ,v podać fonnę prawną i przedmiot działalrrości)l
- osobiście nic dotycz;
- rvsptilnie z inn1,,mi osobani nie dotyczy
Z tego tl,tulu osiągnąłem(ęłam) rł, rokrr ubieglynr dochód lr, rv_v-sokości; nic dotyczy

vII.
1. W spółkach handlouTch oraz§,a. siedżiba spółki): ,,,,,. nic dotYcz),
- jesten człoŃiem zarządu (od kied}): nic dot),cz!,
- jestem ozlonkiem rad,v nadzorczej (od kied)): ,,, nie dot},cz!,
- jestem członkien konisji re\\.iz}jnej Gd kied}J: nie dotycz!,
Z tego tylułu osiagnąłem(ęlam) lv roku ubiegł,vn dochód rł lv_v-sokości: nie dot,vczy

2, \'spoldziclnilch: ni< J,,tlcz1
-jestem członkiem zarządu (od kied})| nie dolyczy
-jestęm członkien rady nadzorczejt]J Pd kied11l nic dotycz),
-jes|en ozłonkiem konisji rcrł,izfinej (od kied],): nie dot_Ycz_v

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) lv rokrr ubicglynr dochód w rvysokości: nie dotycz,v

3, W lundacjach prorvadzących dżiałalność gospodarczal nie dotyczy
- jestem członkien Zarządu (xl kied}): nie dot,vcz),

-jeslenr czklnkicn tady nadzolczej (od kied}): nic dotyc7,v
,.iestcm członkiem komisji rewizl,jncj (od kicdy): nie dotycż!,
Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) rv loktt ubiegłyIrr dochóc] u rvysokości: llic dotycz,v

YIII. lnne dochody osiąganc z tytułu Zatrudiienia lrrb innej dzialalności zalobkorłej 1ub zajęć,
z podanienr klvot uzyskirvanyclr Z każdego t_Ytulu| 129068.ó6 Z1 umowa o praoę Skarbnika
Gmin_v, dochód męża z tltu]u dzialalności gospodarczej 348 0l5.94 zł,

Y\.



IX. Składniki micnia ruchomego o wańości polvrżej 10 000 złotyclr (\\, przypadk pojazdi]\\

nrcchaniczll_vch należ1, podać markę, model i rok produkcji):

- samochód osoborł,v Skode Supelb, rok produkcji 2014

- sanlochód osobo*y,Skoda |abia. rok produkcii20]7

x. Zobo$,iąuania pieniężne o u,artości po\\,yźcj 10 000 Złol!,ch. \r §,m zaciągnięte kredyt),

i pozl,czki oraz warunki. na jakich zostały, udziclonc (rvobec kogo, w z\iązku z iakim
zdarzeniem. rr, jakiej rrlsokości):
, kred),t hipoteczny na zakup mieszkania 2015r. ku,ota klcd}tu 27,ł 895,83 zł,

na okres 15 lat, Bank Pckao SA o/Zyrardów. żadlużenic na 31,12.2019 r, 2118'79,8I zl,

oploccnio\\.anie Znlienne.
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Porrrższeośrviadczenleskladanśrrl:donl}(a].LZnapodstir\\iean,]]j§]KodeksukamegoZa
podanie niepla\\d} lub zataienie prarrdr glozi kala pozba\\ienia rrojności

\lszczonórr,. 2,ł .04,2020 r,

l=!y" ą:... .łs:,!: 9*:.ł--
(podpis)(miejScolvość dara)

ll] Nie,Vłaścnle Skreślić,

|2 | Nie dotyczy dzia]alności lv),t\yólczej w rolnicl,vic w ,aklesie produkcji loślinnej i Zwicrżęcci, § lolrnic i zaklesie
go§podnlst\ta rodżinncgo,
|3l Nie dot,,"czy rad nadżorcz}ch Spółdzielni lnieszkanio,vvch


