
ośWlADczENlE MA.lĄTKoWE
Wójta, za5tępcy wójta, sekretar.a gmlnY, §karbnika gminY, klelownika j€d nostki organ izacy|nej 8m iny,

osoby zarządzającej i członka or8anu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osobyWydającej
decYzl'e administracyjn€ w imieniu Wóital

M9zczonów, dnia 14 utV 2020 r.
(mie]scoWość)

l, osoba sktadają€a ośWiadczenie obowiązana jest do z8odne8o z prawdą, staranne8o i .upelneto Wypełnienia
każdejz rubrYk,

2, Jeżeliposiczególne lubrYkinie znajdują W konkletnym PlzypadkU uastosowania, należy wPisać _!i€,dg!Eą .

3, osoba składaiąca oświadcz€ni€ obowiązana je§t określić przynależność poszcze8ólnych składników
majątkowYch, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imaiątku ob]'ęt€go ńalżeń5ką Wspólnością

4. ośWiadcuenie majątkowe dotyczy majątku W kraju jza 8ranicą.
5, ośWiadczenie majątkowe obejmuje lównieżWierżYtelności pieniężne,
6. W c!ęści A ośWiadczenia zawade są informa€je jawne, W części B zaś infolmacj€ niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

cZĘŚć A

]a, niżej podp 5any(a), Mał8orzata Hanna Badowska Zd Dobrosz
1imiona l nażw skó oraz nazwisko rodowe)

!rodżony(a)9.06,1965r, WT!rowa Wola
Ur.ąd M]e]ski W MszczonoW e - s€kretdrZ Gm]ny

(mie]sce żatrudnlen a, §tanowi§ko lub fUlrkcja)

po zapoznaniu 5ę z pęepis.mi ustawy z dnia 21 s]erpna 1997 r, o ogran czeniu prowadzenia dzałanoŚc]
8ospodal.zej plżez o§oby petn ące flrnkcje publczne (DZ |) ż 2017 l poż, 1393) oraz U§tawY ż dnia
8 marca 1990 r o samorząd.ie gm]nnym (DZ, u. z 2Ol/ r. poż 1875), zgodne z art 24h tej ustawy
ośWiadczarn, ze po§ladam Wchodżące W skład małżeń5k]ej Wspólności majątkowei 1ub stanow]ące mój

l.

zasoby pieniężne:

- środki p en ężn€ żgromadzone w walLrc € po skie]: 45,000 żi małżeńska w§pólność majątkowa

-środkipenężnez8romadzoneWWaluceobc€j 150EURo maheńska Wspó]ność majątkoWa

- pap]ery WańoŚciowe] nie dotycży
nź kwotę] nie dotycży

ll,
1 Dom o pow eęchn : 144 m], o Wćrtości] 240 000 zl tytu] praWny malżeń5ka Wla5ność majątkowa
2 Mieszkan € o pow]erzchn]:.,, n]e dotyczy... m], o Wartośc : , ,nie dotyczy , tytUł prawny nie dotycży
3 Gospodarstwo fo n€:

rodzaj Bospodal§twa: sadownicże, pow]erżchnia] 5,93 ha
o Wartośc : 1,000,000 żł
rodzaj ,abUdowy: garaże, 5todoia, plzechoWaln a, bUdynek 8ospodalczy
tytuł prawny: małźeńska Własność majątkowa
Z tego tytułu o§iągnąłem(ęłam) przychód ] dochód W Wysokości: plżychód 85,000 .1 W tym zwrot podatku
ókcY.owego oraz doplaty z ARiMR, dochód * 10 000 r1

4. lnne nieruchomości:n e dotyczy
powierzchnia: nie dotVczV
oWartoŚc]:nedotYcży
tYt!ł prawny: n]e dotyczy

lll,
Po9iadam ud.ialy W Spólkach handlowych - należy podać ]iczbę i em tenta udzlałóW] nie dotyczy
Udz]ały te stanow ą pakiet Większy niż 10% udzialóW W spółce: n]e dotyczy
Z te€o tytulu o§iągnąlem(ęłarn)W roku ubie8łynr dochód W wysokości] nie dotyczy



Pos adam akcje w spólkach hand owych - nal€żY podćć lic.bę ] em tenta akc] : n € dotYczy
akcje te stanow ą pakier więk§Zy n ż 10% akcj W spólce: n € dotycży
Z tego tytu]! 05|ągnąlem(ęłam) W roku Ub egłym dochód w Wysokośc]: n e dotYcry

Nabyłem(am) {nabył mój nrałżonek, z Wyłącżeniem mienia pęynależnego do j€go majątku odlęb]regó)
od skalbU Pańnwa, innej państwowej osoby prawne], j€dnostek samorządtl terytor alnego, ch
żWiązkÓW, komunalnej o5oby prawnej ub żW]ążku metropolita nego n.step!]ące mene, które pod egało
zbyclU W drodz€ prżetargU należy podać op s m en ć i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

1 ProWadzę dz]ałalność 8ospodarcząż (należy podać forrrę praWną przedmiot dZiała nośc]): nie dotyczy
osob Śc]e] nie dotycży

- Wspó nie z innYmi osobami ni€ dotyczy
Z te8o rytL]łU os ągnąłem(ęłarn) W loku ubieglym przychód i dochód W WYsokośc]: n e dotycry

2 Zarządzan dziatalnością gospodarczą ub je§tem prżed9taw c eiem, pelnomocnik enr takej dż]atalnośc]
(na eży podać formę praWną i plzedm ot dz ała ności): n]e dotyczy

o9obiście nie dotyczy
,W§pólnie ż nnym osobanri: n e dotycży
ż tego tyt!lu 05iągnąlem(ęlam)W roku ub]eBłynr dochód W Wysokości] ni€ dotyczy

1, W 5pólkach handloWYch (nazwa, §iedziba §półki) nie doiyczy
jestem czlonk ern zaĘądt] 1od k]edy): nie dotyczy

-jestem czlonk enr lady nadżorczej(od kiedy)]nie dotyczy
-jestem cr|onk em kom 5ji rewiżyjne] (od k edy): nie dotyc.y
Z tego tytulu 05 ągnąlem(ętam) W loku ubieglYnr dochód W Wysokości: nie dotycży

2, W spółdzielniach] nie dotyczy
-jesrem czlonk em zarządu (od kiedy):nie dotycży

-jestem członk em rady nadzorcrej] (od k €dy): nie dotycrY
-je§iem cżłonk em komisji rewizyjnej (od k edy)] nie dotycży
Z tego tytuiu os ągnąlem(ęłam) W loku ubieglym dochód W Wysokości] nie dotyczy

3, W fttndacjach prowadżących d, ałalność go9podalcżą] n e dotycży
-jestem czlonk €m zarządu {od kiedy]: nle dotyczy

je§rem cżłónk em rady nadżorcżej(od kiedy)] nie dotyczy
jestem czlonk em komisji rewizyjne] (od k edy): nie dotycży

Z tego iYtUł! os ą8nąłem(ęłam) W lokU ubiegłYm dochód W wy§okości] nie dotyczy

lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub ]nnej dlialalnoścl zalobkowej Ub żajęć, z podanem
kwoi ury§k W.nych z karde8o tytuiU: zatrUdnena W Urzędzie Miejskim w Mszczonowe 167 9s7,49 tl ,
nrałżeń§ka Wla5ność ma]ątkoWa
Z tytulu umowy z ecen a - 1536,00 

' 
maheńsk3 właSność majątkowa

lx,
skladnik! mienia luchome8o o Waltośc powyżej 10 000 z]otych (W przypddku poj.zdóW m€chan]cznych
należy podać nrdrkę, nrodel lok produkc]i): 5amochód o5obowy Peugeot 308 - rok produkcj 2008

x.
Zobow]ążania p]enęzne o Wartoścl powyże] 10 000 

'otych, 
W tym zacągnęte kredyty ipożyczki oraz

warunk], na jak ch żostały Udzie]one (wobec kogo, w żwiążku z ]ak m zdarr€niem, W jak!ej Wysokoś.i): n!e dotyczY



Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iź na podstawie ań. 233 § 1 Kodeks! karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy 8rozi kara pozbaWienja wolności,

M5żczoióW dnia 14 !ty 2020r.
(m ejrcowość, data)

N]eWlaściwe skreśl]ć
Ne dotyczy dzia]a ności WyiWórczej W ro nlctwie W zakresie
] .akresie gospodalstWa rodzinnego.
Ni€ dotyc.y rad nadżolczych 5póidzie]ni mieszkanioWych.

produkc]i rośiinnej zwienęcej, W fornr]e


