
OSWlADCZENlE MAJĄTKOWE

wojta, =a§tępey wójta, sek.etar.a gminy. §karbnika gminy, kierownika iednostki organizacyinej gminy,
gs€by-.ałżądżaią€€j i ezionka ergang zarrądzająeego gminną 9s6bą prawną

oraz 05oby wydająeej deey4e administracyjne w imieniu wójta4

Mszczonów , dnia 29,o5,202ol.
(m ejscowość)

UWaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego \lvypełnie,
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie żnajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać llllĘ_dqŁ
a4:-

3. osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana jest okleślić przynależność poszczegóInych skladników mająt_
kowych, dochodów izobowiążań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnością ma-
jątkową,

4, oświadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą,

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W częścl A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B żaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Magdalena Agnieszka Podsiadły
(]miona inażWisko oraz nażwisko lodowe)

urodzolv(a) 16.06.1980 W Żylaldowie

Gminne centrum InformacjiW Mszczonowie ul, Żyrardowska 4, dyrektor

(miejsóe żatrud nienia sianowisko lub funkćja)

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy ż dnia 2'1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci go,
spodarczej pżez osoby pełniące fLlnkcje publiczne (Dz. U. z 2017l. poż 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samoźadzie gminnym ( Dz.U. z 2a17 l. poz, 1a7q, zgodnie z ań, 24 h tej ustalvy
ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odlębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 60 000,00 zł

- środki pienięźne zgromadzone W Walucie obcej: 150 dolaróW amerykańskich

._ papiery Wańościowe: nie doEczy

1a kwotę,

ll,

1 Dom o pow erzchni: nie dotyczy m2 o Wańośc ] ,.,, . ., . tytuł prawny

2 Mieszkan e o pow erzchfii 4420 m2, oWafiości 230tyś z1 tytuł prawny: spółdzie cze Własnościowe prawo

do oka u (Wspó]Własnośc, 1/2 W]asność)

3 Gospodarshło ro ne:

rodzaj gospodarstrra nie dotyczy powierzchnia nie dotyczy

a Nafia . i nie dotycży



,oo7a l.b, do^j nie dolyczy

l/--,p .,( ,J nie dolyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rokU ubieg]ym prżychód i dochód W Wysokośc]:

4 nne n eruchomości

powierzchn a dz]a]ka budow ana 1628 m'

o Wartośc 400 000,00 z]

tyt!] prawny Własnośc

lll,

Pos adam u(]ziały W spółkach hand owych na ezy podać liczbe em tenta udz]a]óW:

nie dotyczy

udz ały te stanowją paket Wieksży niż 10% udżlałóWW spó]ce nie dotyczy

ż iego tytLrłll os]ągną]ern(ełam) W rokL] Ub eg]ym dochód W Wysokośc| nie dotyczy

Pos adam akcje W spó]kach hand owych - naLeży podać |lczbę ernitenta akc]i:

nie dotyczy

akc]e te stanowia pakiet Większy n]z 10% akcj vł spólce nie dotyczy

Z tego tytu]u os ągnąłem(ełam)W roku ubiegłym dochód W Wysokośc]: nie dotyczy

Naby]em(arn) (naby] mój ma]zonek, z Wyłączen]ern rn en a przyna eżnego do ]ego ma]ątku odrebnego) od skarbu

e"nŚlru'lnn"1 pnń.t*owej osoby prawńei, jednostek samorządLl terytorialnego, ]ch zW ązkóW komunalnej osoby

prawne; luo ,wlązi<u metroóottalnógo nastĆpuiące m]en e które pod egało zbyciu W drodze pż etargU należy podać

op s mienia datę nabyc a. od kogo] .

nie dotyczy

'1. Prowadżę dz ała]nośc gospodarczą'(należy podać formę plawną przedmiot działa nośc ): nie dotyczy

osobiśc]e nie dotyczy .,

Z tego tyiułt] os ągna]em(ęłam) W roku Ub eg]yrn przychód i dochód W Wysakaśc nie dotyczy



Zarżądzam dzia]a naśc ą
(na eży podac formę prawna

asobiśc e nie dotyczy

gospodarcza ub jestem

i plżedrniot dżiała nośc])

plŻedstaw cielem, pe]nomocnikien,] takie] dz a]alności

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną]em(ę]arn) W rok! Ub eg]ym dochód w Wysokości nie dotycży

Vll,
- 

'!r,/ spółkach handlowych (nazwa, siedzba spółki) nie dotyczy

-jestem członkiem zażądu (od kiedy): nie dotyczy

]estem cżłonkiem rady n adzorcze) |ad kedyl: nie dotyczY

]estem cz]onk em komis] rew]zyjnei (od k edy) nie dotyczy

] :.gc tytułu os ągną]em(elam) W rokU Ubiegłym dochód W Wysokości] ,? ie dotyczy .

: './J spółdżie niach:

nie dotyczy

.. jestem cz]onkiem żarżądU (od kiedy) nie dotyczy

._ jestem członkjem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: hie dotyc7y

3 W fUndac]ach prowadżacych dz ałalność gospodarczą

._ jestem członkiem za żąd! (od kiedy): nie dot lczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku ubiegłym dochód W WysokościI nie dotyczy

Wspóln e ż innym asabańi nie dotyczy



VllL

nne dochody osą9ane z tytułu żatrudnien a lub nnei dżia]a rości żarobkowej l!b zajęc, z podaniem kwot
uzySkiwanych z każdego tytL.]łu

ż tyt!ł! zatrldnien a umowa o pracę brlltto : 126 92a,14 zl dzia]a ność Wykonywana osob ście brutto 69 934,25 ż]

lx,

składn ki mienia ruchorT]ego o Wańośc powyżei 10 000 z]otych (W prżypadku po]azdóW mechan cznych naeży
podac rnarkę mode rok produkcj)

Toyota. ALlrs.2013

x,

Zaba,N)ązania p en ężne o Wartości powyże] 10 000 żłoiych W tym zaciągn ęte kredyty pożyczk oraz WaTunk,
na ]ak]ch żosta]y Udż elone (Wobec kogo W żW a3kU z jakim żdarzen em W jak e] Wysokości)

kredyt h potecżny zaciągn ely W 2007 r na kwote 2] 5 000 00 ż], Bank PKo BP zakupmeszkana
(Wspóhvłasnośc , T/2 Własnośc)

,nf



Powyżsże ośWiadczenie sk]adam śWiadomy(a). z na podstawie ań 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie n]e-
pGwdy ]Ub żata]enie prawdy grozi kara pożbawienia Wolności

MszcżonóW 29 a5 2020r,
(m eFcowóść dala)

' tl,ewłasclwe srrestic.

'Niedotyczydża]alnościwytwórcze]Wro]niclwewżakreseplodlkcjilośnne]izWezęcei.WformeiżakresegospodaF
3 Nie dotyczy rad nadzorcżych spółdzie ni m]eszkaniowych.


