
ośWlADczENlE MArĄTKoWE
M kielownika jednostki olganizacyjnej gminy, s§€bfrgeądżajq€e1
@orazosobyWydającejdecyzleadminlstracyjneWlmieniuWójta1

Mszcżónó\!, dnid 2805.202a r
Inkjs.owaść)

1, osoba skiadajl!aośWLadczen eobowążantrjełdorgodncBoż prawdą, n]rinncgo i żUpotnogo wypeinienia każdo] z rubryk,
2 ]eżel] poszcże3ó]ne lubrykinie żn3jdu]ą wkonkl.tnVm plżypadkużano50wan]a, nalożyWpi5ać"nie dotvcżV .

], oloba rkładójąa ośWńdcz€n € obowąuanaiestokreślić pEyna eżność posżcreBó nych sktadnikówmajątkowych, dochodóW]zoboWązań
domajątkuodrębneBoimJjątkuob]ęto8omJ]żeńśkąWspólnościąm3jątkoWą,

4, ośWiJdcż.ni. m.]ątkoWe doty.ży ńa]ątIu W (ra]u iza€cn.ą
, o L,d,,q "Td{.loaeobą,.U,ąlo^,e/ł! /,lrno lp.,q'ts
6, W.żęśclAośWJdcżeniaZaWańe 5ą nforńac]e]awńe,lV aęśc B aj nfolńacie i ejawńe dotvcżące adlesu żańiesżkan a sktadJJąc€go

ojWJdacn e ólaż ńi9iśca połoźeń a nieruchomor.].

cżĘśćA

]a, nlżejpodp 5any(a), Ewo K.yłyna zieljńskd z donu swdczyńśko,
(iniana 1 nazwiskD araz n1zwkka ladówe )

U@dlaay(a\ 21.a6.1963 r. w Żvrordowie,

zdtrudniona |9 cennuń usIug Wspólnych w Mszczonowie, pełniqcaJunkqę dyrektara cuW
( nie)ste z otlu d ń en i o, sla. owi s kó lu b Ju n kcjd )

pozapoznanj! ! ężprzep§am]UstaWyzdnia 215 erpn]a 1997., o ogranlcren]! prowaduen]a dz]ala rośc Bospodarc.ejpn€ż
ośoby pełńjące funkcje publjcz|. |Dz.l).z2a!7l poż, 1393 z późn, żm,) oEz UstaWY z dnia 8 marca 1990 r, o samotrądzie
gm]nnym (Dż, !, ż 2020l, poz, 713), żgodn e z an. 24h tej !stawy ośWiadą.m, że posiadam Wchodzące W 5klad nr.lżeń§k ej
wspóliości maiEtkowe] lub śtańów]ące ńói ńa]ątek odlębny:

l,

środki plen ęź.e ż€lońadzone w Wal!c]e pohkiej:60 000,a0 zl(malżeńska wspólnaśt mo]qtkawą)
środkipleniężne żgromadżonew walt]e óbce) ńje dotycży
pap ery wartościowe nie dóIycży 

^a 
kwótę: nie dotycży

1 Dorn o powietrchni:20,1 mż, o Wańości]650 00q 00 2/ tytul prawny I p.rwo W/oJ, ości ło nowiqcy malżeńśkqwśpólnóść

2 rv]€5zkan]e o pow elzchn]: nie dótyęy ń', a waftośc]: nie dótyczy lyi|l plaw.y: ńie dótyc|y
3 Gospodarstwo ro ne:

rodzaj go5poda6twa: r'e dotycży, pów'Prżchn|a: ń je dótycży
a wanaŚcl: nje dotyczy
rcdżaj iabudawy: nie datycży
l\l|l plawńy nie dotyczy
żiego tytulu os]ągnątem(ęlam)W roku ubiegtym p[ychód ldochód W Wysokoścl:r/e doty.ży

4, nn€ n eruchómości]
pow eechn]a:dżjalka o powjerzchń 1300 rn'
o Wartosci 96 000,00
trtu] praWny:praWo Wla5nośc w'l std ńa\9iąco ma]źeń śkq $pó]naść mojqtkówq

lll,
Posńdam Udż aiy W spó]kach handlowych należV podać l]cżbę ]€mitenta !dż alóW:rżdoty.zy
!dzia]! te stanóWią pa(iet więksu y niż 10% udż aiów W spólce njedatycży
ż te8o tylliu o5ią8rąlem(ęlam) W rok! Ub]e8lym dochód W Wysokości .je doty.ż/

Pośiadańakc]eW§pólkachhandowych.aleźypodaćliczbę]emitentaakcj]:nlPdoty.żyakc]etestanoWąpaketwięksŻyn]ż
la% akcj w spól.e: nie dotycży, zteEo tyt!lU os ągną]em(ętam) W rokU Ub eg]ym dochódw wysokaści: nie datyczy.

Nabyiem(am) (|abyl mó] malżo.ek, ż Wylącżeniem m enia pżynależieeodo]ego ma]ątkU odrĘbnego)od skarbu Państwa, nnej
państwowej osoby plawnei, jednostek samożądu terylolia]ńe8o, ch żWążków, kom!na ne] o§oby prawiej ubzW]ążkU
metlopollta nego następljące mle. e, kiór€ podLe8a]o żbyc U w dlodze ptreta18u _na]eży podać op]s m enia datę nabycja, od



1, PlóWadzę działalność gośPodarcżąl liależy podać formę prawną iptredń]ot dż]ala nóści):nle dotyc,y

- ósób ście nie Clatycży

-wspÓ]n]e ż innym] o§óbamln'e dóty.ży,
ż tego tyt!lU ośiągnąleńlęlam) W lok! !biegtym pżychód idóchód w Wyśokości: n/e doty,zy,

2zanądzań.lŻlalanościągo5podalcŻąlUb]esteńpżed5taw]cie]em,pelnomocn]keńtakiejdzńlaności(ńóleŹypodaćlÓlmę
prawną iprżedm]ot dż alalnoŚc]|: nie dotyeży

o5obiśc e rie dótycży
w5pó ń e z innymi osobań ije doly.źy

Z te8o tyt!łu ośiągną]eń(ęiam) W loku ub]eBlyń dochód w Wysokości:,i? doiy,zy,

1, W spólkach haid owych łnażWa, s]edż]ba spólki): ,ie doty.źy

]enem -lonk]em zaEądU (odk edy|: nie dótyczy

-jestem cłonk em rady iadżorcżej(ód klcdy)] ńie./otr.zy

-jestem czlonkiem koń siilew ży]ńej(od kiedy)] iie dotycży

ztego Ętliu o9ąBńąlem(ętam)w lók! !b e8lyń dochód W WVsókośc ńie doty,ży,

2, W spóldż elniach].ie dóty.ży

-jestem cdonk eń żatrąd! lod kiedy): łie dol|.ży

-jestem cżlonkierń la.lv iadżorcze]: (od k ed!}:ii€ dotyż|

i€steń cłonk]eń końi5]i rewDyjne] (od k]edV) ,/e doty.źy

Z tego tytulu o5ią8nąlem(ęlam) W lok! !bieg]ym dochód W Wy§ókości]'l€ doty,ży,

3, W f!idacjach plóWadzących dż alaliość gospodalczą:,ie dotycży
jełem cżlonkiem z3nąd! 10d kiedy): nie dotyczy

'. jełem czlonkiem rady nadLarcze)|odk edy)| ńi. dótyay

-]estem cżlónk]em komisjj rew]żyjne] 1od k edy):rie doty.ży

żte8otytulu osiągnąłem(ęlam) W roku ubjeBlym do.hód w WYsokośc]:,ie dotycży,

lnnedochodyo!ąganeŻtytut!Żan!dnen]aLUb]nne]dŻatanÓśczarobkÓwe]]UbŻajęć,Żpodanemkwot!iYskiwanYchz

wynoglódżenie ze łaśunku aro.y:121021,12 żl|ńalżeńśkd wśpó]nóść ńojątkówó )

Dziololńość wykohy don, arab ś.j.: 2 53,],6c ! l .łżensld wspólnaść ńójl]tko o)

Plzychód mdlżóńkó łJ9 PlI2e, 
'a 'l' 

:2 1' |-l|żlirlr,-,-,:.ó]rośa najqtkó!1)

lx.
skladnlklm]eńiar!.hońe8c:.]:::.:,::':.'|..:..::{L..]aldć!rńe.han.:1!ch.a€Żypodaćńarkę,
róde rok plód!kcJ]):,/Pdó:,::-

Nie doł.ży dżialalńośó *ytwćrej 
^ --;. 

ć.'€ . =-+ p.-ul.r óali"ej i 4=ęeei l Łii ] =t-5ć ,ćśpod,6tM ,odżinnego,

x.
zobowiązania pieńiężne o wadościpowyżej rc ffŃ dlrłih, w łń żaciągnięie kedyty i połdki olaz warunki, na jakich żo§taiy

Udzie|one (wobec koPo,w zwiazku ż ialim,.b-§]Ąa|Jq ir6:!ŃL^+n 
J,i. d.iwż ! l


