
OS\ilIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójt:r, z4§tępcy wójtit, §ckrctarża gminy, skarbnika gminy, kiero\Ynika jednostki orgaDizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarzadzającago gminna o§obą prlwną oraz o§oby

wydŁjącej decyzje admirri§tracyjne }v imieniu wójta ]

Mszczorrów. d11ia 15 , 04. 2020 r,
(n]iejśćowość)

Uwaga:
l, o§obn skladającr oświadczcnic ot,owiązanaj€st do zgodnego z pra\Ydą, §tlranncgo

i żDpelnego wyp€łnienia każd€j z ruhryk.
2, Jeżeli po§zczególne rubryki nie znajdują $ konkretnym przypadku za§fo§owlnia, nA|€ży wpisać

," nic dofvczv",
3, o§oba §kladająca oŚwiadczenio obo,iliąualra jest okr€ślić przynależność poszcż€gółnych

sl adnikórry majątkowych, dochodó,ir i zoboviązań do maiąłlru odrętrnego i maj4tku objętcgo
nrałżeń§ką $§pólnośtią młjątkową,

4, ośWiadcżenie majątkowe dotycłv majątku w kraju i zi glanicą.
5, oświadczeni€ majątkowe obejmuje również i{icrżytclności picniężnc.
(r, w czgści A oświadczeniż zaw.rte §ą informacje iallne, w cżęści R 7aś infornra(ie niejawne

dotycżące łdre§u z:rmieszkania składalącego oświadczenie oraz miej§ca położenia
nieIuchomości.

CZĘŚC A

Ja, lrjżęj podpisany(a) Katalzyna HannaPodlaska
( nniona i nap^k. oraz naNisko rodoq. )

,odżony(a) ]0,] 1.1962 rw Glodżisku Mazowieckim
Miejskie PĘed§ikole lń, 1 lp Mszciońowie - d||l,c]ąof

( fuiej§Uc ,nL"udii.!ia. sllnolvi§ko ]llb fnnkcjl j
po zapoznaniu sig z przepisani ustawy z dnia 2l sieĘlli.i 1997r, Ll ogr.niczcniu prowadzcnia Łiałalności
gospodarczej przez osoby pelniące ful*cj'e publicznc (Dż. U_ Z 2006l, Nr 2l6, poz. ]584. Z póżn_ Zm.)
ola7 ustawy Z ólia 8 lnafca ] 990 l_ o samoźądżie g inl]ym (Dz. U, Z 2001l_ Nr 142, pou, 1591, zpóż\. zm).
żgodnic z ćrL 24h lej ustawy oświadcżam, ż€ posiadatn wchodzące \ł sklad małźeńskiej wspólności
majątko\ł,ej lub stanowiące 111ój majątck odrębny:

I.
żasoby pienięzne:
- środki pieliężle Zglonradzone W walucic polskicj: nie dotlcł

- śt'oclki pieniężrre zgromadzone w Walucie obcei: hie llolrcł

- papicry wdrlościowę: ł,iź,/ołc?

I
1, Dom o powierzchrri| ftie d,Ęcł m'_ o wari]ości : nie dotrtT tytLll vawn! niŁ doEcq)

2. Mieszkanie o powierzchni: 48 Br],47,90m o wartości l82 000 zŁ X 2 lyLLl pI,.j'ńry ńas ościDi,e

J cL ,poddl.Lro rU,ne: ,llś doryc/y

1ofuaj 8ospodalstwa ,riE doryLł Powiefzchrlia lric dołc4|,

a \ł^11oŚci| ńic tlot|cl]J



6dzaj żab.rdowy| iie dllłt?)}

t:jtnłplawny ie doĄ|cł

Z tego ąĄufu osiągnąłem(ęłam) w rohl ubiegłym przychód i dochód w wylokości: ie rlo+)cł

4. lnne nieruchomości:

Powie|żchnia: hie dott|czJ,

oŃal1loŚŁi: l|ic doucry

Fll.tł pfal,vnyi nie doĘcły
III.

Posiadam udZiały w spółkach handlowych należy podać]ic7bę i emiLln.d.udziałów, nie.Iol!c?,y

ualziały te slanowią |akiel wi9kszy njż 10 % udżiałów w spółce| żr? d.,rJca,JL)

Z tego tytulu osiągnąlcm(ęlam) w rokrt ubiegłym docbód w wysokości| nr" dołćąl

tv_

Posiadarrr akacje w spółkach halrdlorvyclr neleży podać liczbę i elniLe§Lż. <cjj: ie d!t},czJ}

akc je te śtanowią pakięt większy niż l 0'% akcji w spólce: llie dotJ,!:ł

Z tego Lytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: źl€ y'r4,c?

Nab4en(am) (naby} mój małżonck, Z Wylączenienr mionia przyrrależnego do jego najątku odlębnego)
od Skarb[ Państwa, inncj państwolłej ośoby prawnej, jednośl€k samorżądu t€rytońalnego, ich zwiąźków
]ub od kornunalnej osoby pra\łrej nąstępujące mienie, łró.e pod]egfl]o 7iyciu w drodze pźetąI8! - należy
podać opis trrienia i datę nabycia, od kogo. ,,ie l1rłć?

vI.

1. Prowadżę działaLność gospodarczą' (należy podać formę prawną i prżedfik}t działal.'oś€i): iż doEcz))

- osobiŚci€ lis doł,ca,

- wspóh e ż innymi osobami ,,ie d.,1.1,ć?

- Z tego tyt!łu osiągn4łcn (ęłam) w roku ubicgłyn przychód i dochódw :i{yśokośc|: ie dotlcł

2. Zanądzan dzlŃalnością gospodatcżą ]ub jesteln pr7edstawicielem, pełnomocnikiem rakiej

dżałalności (należy podać lblmę plawną i przedmlaL działalnośc|): hie lloEcł

- ósnbjśEię flie doocł

_ wspólnie z jnnymi osobatni nie dotycly

- z tego tytuhl osiągnąlen(ęłan) W rc,kll ubjeg\rn dochód W Wysoko ści.: tie dotyczł

2



Vlt.

i , W spólkach handlowy§h ( nazwa, siedZiba spólłJ): ńic doaczy

_ jeslem człoi dem za_rżądu (od kjedy): Źtrć /r,ocąf

_ jcstern człoŃięln rady nadzorcżej (od kiedy), nie doll)c?ł

- jestem człol1kiem kofiisji rewizy.jnej (od kieóy): ńie doacz!

Z lcgo tytułu osiągnąłsm (ęłarn') w roku ubicgłym dochód w wysokości: łle do9,r5,

W spółdzielniach: Żsr| l Żyra|dowie

- je§lem członkiem zavądLl iad kieóy): nie dot!Ł?ł

- jestem członkiem rady r..ddzofczei'(odkicdy): nuri 2019

- jestefi c7-łoŃicnl komisji rewizyjncj (od k|edy\ nie lloEcł

Z tego §tuŁr osiągnąłem (ęłam) W roku tLbiegtym dochó<l w wysolrości: "/ 983.2'7 zŁ

2, W fundacjach prowadząc,iclr dżiatalność 80spodarczą: tie dotyczy

_ jeslern członkierrr z.rrządu (od kiedy): źi",bł,ć?,y

- jeslcir człoŃiem rady nadzorczej (ad kiedy\ nie doucry

_ jestem cżłonkiem komis.ji rewiżyjnej (od kiędy)| ,ie dolycą

Z iego §tu}u osi4gnąłem(ęłarn) w Ioku ubiegłym dochód \\, Wysokości: lrie dołcł

vIII_

tnn€ dochody osiągane ż tytułu ZatnrdfiieDia lub innej działalĘości żdrobkowej lub żajęć,

Z podaniem L-wol tlzyskiwanych ż każdego tytułu;

- l05 045,85 Miejshic Ptł?dszkole Nr ] w Mszezonowie
- 720,00 zI Tołałzjstwo Prłjaciół Dzieci oddziuł PovilrtolĄ) w Żyra lowie

lx,

składniki mjenia ruclromc8o o waitości powyżej t 0,000 złoiych (w prz}padhl pojażdóW

n]echanicznych naleł llodać markę, modeJ i lok produkoji
Peugeot 308 wZY l3007 l.ok plodukcji 2015
Motocykl Jamahn WZY v 6?9 rok produkcji 2002

x.

Zobowiązania pieniężnc o wartości powyżcj ] 0,000 7ło§ch, w lym zacią8niętc kcd}§,
i pożycżLd otaz wanrnki na jakich zostały udziclone (wobec kogo, w fi,lązlru ż jaldm
zdażeniem. W jalriej . ysokości); kredyt gotówkowy - BNP PARIBAs odd7iał w Zyrardolr,ie,
Kwota 83 200,00 Zł w dniu 25.10.2019 r, na ZaL<up miesź<ania,



Powyższe ośrviadczenie składam świadonry(a), iż na podstarvie art,23 3_ § 1. Kodeksu karnęgo

za pódanie nicprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woltości,

Mszczonów 15,04.2020 r.
Miejscowość i data

1Niewłaściwe skeślić
:Ni9 dotyczy dżiałalności t}twórgżej w roinictwie w zaln,esie produkcji roślinnej

i zwierzqcej, w fornrie i zakresie gospodatstwa rodzinlrego

'Nie dotyczy rad nadzorczych spółdżielni mieszkanio,wych.


