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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, Ę9tęp6ywóita, śekretar:a gminy,.kerbnik. gminy, kie.ewnika jecn.§tki organi.aGyinei gminy,
o.gby rar.ądraią€ei i €rłenl€ orsanu ..rrącreją€e8e gmińną eś6bąpr.wną erar osoby Wydającej
de.yżje administracyine W imieniu wójtal
Mszczonów, dnia 29 kwietnia 2020r.
lmiejscowość}

UWa8ai

1. osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązena j€st do zgodne8o

ż prawdą, starannego i zupełne8o wyp€łnienia

keźdej z rubryk.

2. reźell posż.żególne rubryklnle znajdująW konkretnym prżypadku zasto§owania, naleźywplsać "nie dotvczv".
3. osoba sHedają.e oświadcz€ni€ obowiążana jest określlćprżynależnośćpostcze8ólnych składników
4.

s.
6.

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i ńajątku objętego matźeńską Wspólnością
maiątkową.

ośWiadczenie majątkowe dotycżY maiątku W kraiu i za granicą.
oświad.żeniemejątkow€ obejmuje róWnieźWierzYtelnoś.ipienięźne.
W częś.iA ośWiadczenia zawarte 5ą informacje jawne, W częściB zaś inlolmaci€
2amiesżkania śkładające8ooświadażenie oraz miejsca połol€nia nleruahomoścl,

nielawn€

dotYcżące adresu

czĘśćA
Ja, niźej

podpisana

RENATA WoLAK zd. PANF|L
{imiona i na.wisko oraz nażWi§ko rodowe)

urodzona 12 maja !972 r.

zatrudniona
Gminnej

w Tomaszowie Mazowieckim

w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie na stanowisku Naczelnika Wydżiału Gospodarki
(ńlejsce żatfu dnleńla, stanowkko lub nrńkcja)

po żapożnaniu się ż prżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ogranicżeniu prowadzenia działalności
8ospodarczej prżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dż, U. ż zot1 l. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samonądzie 8minnym (Dz. U. z 2o19l, poz. 506), zsodnie z ań. 24h tej ustawy
ośWiad.zam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
l.

zasoby pieniężne:
-środki pieniężne ztromadzone W Walucie polskiej:4000 zl
-środki pienjężne zgromadzone W Walucie obceji nie dotyczy
- papiery wańościowe: nie dotyczy

ll.

1. Dom o powierzchnii 89,92 m', o Wańości: 300 000 zł, tytul prawny: Wasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycz, o Wartości: nie dotyczy, §rtuł prawny: nie dotyczy

3.6o5podarstwo rolnei

rodzaj 8ospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.
o Wartości: nie dotyazy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
z teBo tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieglym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy
4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotYczy
o Wartości:nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczv

.\

lll.
Posiadam udzialy W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW: nie dotycży
udziałyte stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółcel nie dotYczy
Z teso tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieBłym dochód WWysokości: nie dotyczy
lV.
Posiadam akcje w spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nie dotyczy
zte8o tytułu osiącnąłem(ęłam)W roku ubie8lym dochód W Wysokości: nie dotycżV

Nabyłem(ań) (nabył mój matżonek, z Wyłączeniem mienia prźynależne8odo je8o majątku odrębnego)
ich
związkóW, komunalnej osoby prawn€j lub związku metropolitalneto następujące mienie, które podlegało
zbyciu W drcdze przetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od ko8o: nie dotyczy

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialnego,

Vl.
1, Prowadzę działalność8ospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): nie dotyczy
- o5obiście: nie dotyczy
-Wspólnie z innymiosobami: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym prżychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy
2. zarządzam działalnościątospodarczą lub jestem prżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i prżedmiot dzialalności): nie dotYcry

-osobiście: nie dotyczy
-Wspólnie ż innymiosobami: nie dotycży
Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm dochód Wwysokości: nie dotyczy

vll.
spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-jestem członkiem za.żądu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem lady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- l'estem czlonkiem komisji rewizy.inej (od kiedy): nie dotvczv
z te8o tytułu osiągnąlem{ęłam} W roku ubie8łym dochód WWysokości: nie dotyczy
2, W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem zalządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z te8o Mułu osią8nąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotycży
3. W fundacjach prowadzących dżiałalność8ospodarczą: nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego tytułu osiągnąlem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: nie dotycry
1. W

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoścjzalobkowej lub zajęą z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- Zatrudnienie (dochód): 118 765,71żłbrutto
- inne źródla (dochód): 13 200 żłbrutto

lx.
składniki mienia ruchomego o Wartościpowyżej 10 000 żiotych (W przypadku po]ażdó!v mechanicżnych
należy podać markę, model i rok produkcji)| nie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 żłotych,W tym zacią8nięte kredyty l pożYcżki orźz
Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec ko8o, w zWiążku ż jakim żdarzeniem, W jakiej wysokośc]):
- kredyt hipoteczny na żakup działki budowlane]'żaciągnięty na 30 lat W Wysokości 50000 w 8ank
Zachodni WBK o/Żyfańów (obecnie santander Polska sA), do spłaty na dzień 31.12 2019r, pozosta]o
żĄo0o zl

, kred}t hipoteczny na budowę dornU zacią8njęty na 30 at\łWYsokoŚci 130000 z] w Bank Zachodn]WB(
0/ŻYrardów (obecnie santander Po ska sA), do 5płatY na dż eń 31,12 20t9r pczcsia]o 1C9c00 2ł
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Powyższe ośWiadcżenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie
niepraWdy lub żatajenie plawdy grozi kara pozbaWienia Wolności,

Rełłeę*+....y'/oh-Z-

MsżcżonóW,2020,04-29
(miejś.owoŚa dó!a)

Nie dotyczy dżialalńościwttwórczej w
]

zakr€§ie

ro nictwie

gospodarstwa rodż nne8o,

N]e dotvczV rad nadżorczych §póldzielni

art,233 § 1Kodeksu karne8o ża podanie

m]eszkan]oWych,

w

żaklesie produkcji roślinnej i zwl€nqcej,

W

formle

