
oŚWnDczENlE MAJĄTKoWE
wójta,.artĘB€Y wóita, §€kretarra 8miny, §karbnika 8miny, kierownik3 ied n€§tki erga ni.a€yj n ej gmłrY,

es6by !ar.ąd!ają6e osoby Wydaiącej
decyżje administracyjne w imieniu wójta1

MsżcżonóW, dnia 19,03.2020 r.
(n.ejscowość)

Uwaga:
1. ośoba składająca ośwlad.żenle obowiązana jest do tgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wyp€łnlenia

każdej ź rubryk.
2. Jeźell poszczególne rubryki nie znaiduiąw konkletnym pnypadku zastosowania, naleźywpisać "nie dotvczv".
3. osobe składaią.a ośWladc.enie obowiążana iest określić przynaleźność posżcz€gólnych śkładnlkóW

majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębne8o i majątku objętego małżeńską Wspólnością
majątkową.

4. ośWiadcz€nie majątkowe doty.ży majątku W kraju iża 8rani.ą.
5. ośWiadczenie majątkowe ob€jmuie róWnież Wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są lnfolmacJe lawne, w części B ,aŚ informacje nieiewne doty.ące adresu

zamiesżkania składalą.ego ośwladczenie oraż miejsca położenia nieruchomoś.i.

czĘŚĆA

la, niżej podpisany(a), Taida Jolanta sochańska zd. Ampt
(imiona i nazwisko oraż nażWiśko rodowe)

UrodzonV(a) 09,10,1963 r, w sulejóWku,

zatrudniona W lJrzędzie Miejskim
Gospodarcze8o,

W Msżczonowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Rozwoju

(mieFce atfudńieńh, śtanowiśko lub funkja)

po żapoznaniu się ż prżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przeŻ osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2011 r. poż. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. lJ. z 2017 l. poz.7875 z późn zm.), zgodnie 2 ań. 24h tej ustawY
ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności mal'ątkowej lub stanowiącc mój

maiątek odrębny:

l.
zasoby paeniężne:

- środka pieniężne z8romadzone W Walucie polskiej:85 000,00 Zt

- środki pienidżne z8romadzone W Walucie obcej: nie dotyczy

- papiery Wartościowe: nie dotycży
na kwotę: nie dotycży



ll.
1. Dom o powieru chni: nie dotyczy. o Wartościi nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotycży
2. Miesżkanie o powierzchni: 49 m', o Wartości: 175 00o żł, tytuł prawny: spółdzielcze-własnościowe

prawo do lokalu, małżeńska WspóIność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o WartoŚci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubietłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:
1) dżiałka budowlana, powierzchnia: 1024 m2o Wartości: 160 ooo zl tytuł prawny: Własnośc,
małżeńska Wspólność majątkowa
2) działka budowlana, powierzchnia: 14oo m2o Wartości: 17o ooo zł, tytuł prawny: Własność,
małźeń5ka Wspólność ma.iątkowa
3) garaŁ powierzchnia: 18 m2o Wańości: 15 ooo zł, tytuł prawny: wlasność, maŁeńska Wspólność
majątkoWa
4)dzialka rekreacyjna na terenie Rodzinnych ogrodóW Działkowych, powierzchnia dżiałki:33o mz,
Wańość nanie§ień na działce 35 000,00 zł: , tytul prawny: użytkowanie, małżeńska Wspólność
majątkoWa
5) garaŁ powierzchnia: 19 m'o Wańości: 20 000 zl tytuł praWny: Własność, małżeńska Wspólność
majątkoWa

lll.
Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udżiałóW: nie dotyczy
udziały te stanowią pakietwiększy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: nie dotyczy

lV,
Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nie dotycży
z teto tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubiegtym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do je8o majątku odrębne8o)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tefiorialne8o, ich
związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podle8ało
zbyciu W drodze przetar8u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od ko8o: nie dotyczy

1. Prowadzę działalność 8ospodarczą'(należy podaćformę prawną iprzedmiot dżiałalności): nie dotycży



-osobiście: nie dotycży

-Wspólnie z innymiosobami: nie dotyczy
z te8o tytułu osiągnąlem{ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2, Zarządzam dzialalnością 8ospodarczą lub jestem prżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dżiałalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności); nie dotyczy

-osobiście: nie dotyczy

- Wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotycży

Vll,
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): nie dotyczy

-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotycży

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycży

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego ttatułu osiągnąłem{ęłam} W roku ubie8łm dochód w Wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadżorcżej3 (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizy.ine.i (od kiedy): nie dotyczy
z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegtym dochód W Wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność 8ospodarczą: nie dotyczy

-jestem członkiem ża.ządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadżorcżej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy): nie dotyczy



Z te8o tytułu osią8nąłeń(ęłam) W roku ubie8łym dochód W Wysokości: nie dotycży

Vlll.
lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działa;ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanvch z każdego tytułui dochód z tytułu zatrudnienia W Urzędzie Miejskim W Mszcżonowie
kwota 27.873,30 zł za okres 01.01- 29,02,2020 r

lx.
skladniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): VW Passat 2005 r,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec ko8o, W związku zjakim zdarżeniem, W jakie.i wysokości): nie

dotyczy

,ł .t



Powyżsże oŚWiadczenie skladam ŚWiadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub 2atajenie prawdy Bro2i kara pozbaWienia Wolności.

\Ńd" t",)^a;6ooMszczonóW, 19.03.2020 r.
(ńlelśowość, data)

' Niewtaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórcżej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinneto.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych,

,{ .l


