
ośWnDczENlE ll/lAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wojta, sekretarźa gminy, skalbnika gminy, kierownika iednostki oroanizacvinei ominv,
osoby zażądzającej i czlonka organu zażądzają"ugo gńńĘ o-Ęp-*ną

oraż osoby Wydającej decyżjo administracyjne w imieniu Wójta1

01,04,2020 r.

Uwaga:

2,

1. osoba składająca ośWiadczonie obowiązana jost do zgodnego z paawdą! starannego i zupełnegoWypełnienia każdei z rubryk.

Jożeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkletnym prżypadku zastosowania, należy Wplsać..nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiąz€na jest określić pżynależność posżczególnych składnikówmajątkowych, dochodóW i zobowiaziń ao mapiłu ;j;;i;;;; i;;;i; objętego małżeńskąwspóInością majątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również Wlerzytelności pieniężne.
6, w części A oświadczenia żawańe są informacje Jawne, w części B żaś informacje niejawnedotyczące aclre6u zamieszkania składajiceg" 

"di;;;;;i;'";.;L]i"ipjii"ni" ni"ru"r,oroe"i.

czĘŚc A

Ja, niźej podpisany(a), Monjka Anna Malczak z domu pehellewicz

MszczonóW , dnla

(imiona inazwiska oraz nazws*o rc6ia
W MilanóWku

W Mszczonowie-

1 n a1 s ce za tr u a n i e n i a, łilai6 *o t uFńńĘł1
po zapoznanU sę z przep sami ustawy z dnia 21 sierpna 1997 T o ogran czeniu prowadzen]a dż a]a nościgospodarclel p'zez osob/ oe,.la^e l-n.LJep-bi..,^el Dz.L z2017 oo], ]:ói, ł". uar"wy 7 o1ia 8 nar(o19o0', o saTo,ząole gTl-nyn l Dz U z )a.7 l ooz l8-5 ,, l9oore , 

"ą'ią^i", Lslawy ośWadczan, zeposiadarn wchodzące w skład małzeńskie] wspó ności ma]ątkową ń.t""ńń"" .Ó i"lątek odrębnv:

l,

zasoby pien ężne:

- środki pieniężne zgromadzone w Waluc]e po]skiej: 5 900,00 zł

- papiery Wańościowe, nio dotyczy

- środki pien]ężne zgromadżone W Wa]Ucie obce

na kwotę: nie dotyczy



Dom o powierzchni: 120 m', o Wańości: 700 000,00zł tytuł prawny:
W§półWłasność

,1.

2.

3,

nio
Mieszkanie o powiezchni: __j6ir.at- m2, o Wańości: !!j9]!94_ tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rclne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powieżchniaa nie dotyczy

o Wańości nie dotyczy

rodżaj żabudowy: nie dogcży

tytuł prawny: nie dotycży

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód W Wysokości: !Ęj9!9ry_
4. lnne nieruchomości:

powjerzchnia: niedotyczy

o wańościi nie dotyczy

tyttJł prawny: nie dotyczy

lll,

Po§iadam udziały W spółkach handlowych - rależy podać liczbę i enitenta uclzjalów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągną|em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta akcji:
nie dotycry

akcje te stanowią pakietWiększy niż 10% akcjiW sPółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie do§czY

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z Wyłąożeniem mienia pżynaleźnego do jego majątku odrębnego )

od skarbu Państwa, innej pańshvowejosoby prawnej, jednostek samożądu terytorialnego, ich związkóW,
komunalnej osoby prawnej lub związku mekopolitarnego następujące mienie, którc podlegało zbyciu
W drodże przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo|

nie dotyczy

ll.



l Prowadle oż a|allosĆ 9osDoddlcza- {r6leż} pada| tormę prawną l plzAdnoldzahlnoocl 
nielglyczy

- osobiście nie dotyczy

-Wspólnie z innymi osobami lie dotycży

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód i dochód W Wy"okośoi, ni" doty"ry
, 

ź:r:j:21or,::?:i:,.^":19_":t_*:,:11 ]:! ]estem 
przedstawiciele., ou,no.o"n .i ; 

-
dzialalności ( należy poade rórmę pra*nąi jie;;;i;;;;;;;;ż;:l;, YvlllvlllwU,ll^l9l'l Ld^lc]

nie dotyczy

- osobiścje nie dolycży

- Wspólnie z innymi o§obami nie dotyczy

z tego tytL]łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doty;

1 Współkach hand]oWych (nażVva siedżiba spólki).

Ztego!^ułuosiągnąłem(ęłam)Wrokuubiegłymao"noo"*y"ot.os"i@

2, W spółdzielniachI nie dołczy..

-jestem cżłonkiem zażądu (od kiedy)| niedolyczy

._ jestem członkiem rady |adzarczą3 (od kiedy):

Z tego tytułU osiągną]em(ęłarn) W roku ubieg]ym dochód W Wysokoścr:

- jestem członkiem ża,.ądu 1od ki.dy1, nl. doty"ry-

-je§tem cżłonkiem €dy nadżolcżej (od kiedy), n'ffi

-

-jestem cżłonkiem ko misji rcwjzylną (od kiędy), nI.affi

-

- jesiem cżłonkiem ko misji lłNizyińą @d kiedy), nffi



3 W fundacjach prowadżących dżiała|ność gospodarcżą,
nie dotycży

._ jestem członkiem żażądu ( ad kiedy ): nie dolycży

._ jestem cż]onkiem rady |adzarcze) (ad kiedy):

- jestem członkiem komisji lewiżyjne) (od kiedy)|

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiłlym oo"l]oo w wysołosci

Vlll,
lnne dochody osią'ane z tytułu zatrudnlenia lub rnnej dzjalalności zarobkowej lub zajęć, ż podaniem kwotużyskiwanvchżkażdegotvtułu:84206.44żłpąchództyttjłuzatrudnlenia.umowao;Ę;;

5 700,00 zl przychód z tytułu zatrudnienia - umowa zlecenie
' .-''- -''..'".,....,."''
..."'-.'','"".""."

55 849,2l - poy"hód ,.źonk" _____-

lx.

x.

składnikimienia ruchomego o Wańościpowyźej 10,ooo.złatych (w przypadku pajazdów mechanicznych ńależypodać markę, model irok produkcii).. \Ą,oADDY2014lok

zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 1o ooo żłotych, W tym zaciągnięte kredyty ipozyczki olaz Warunki,na jakich zostały udzielońe (Wabec kogo, w związku ż jakim zdażenien,-w ja*iei wysoxosci]: nie dotyczy

1



Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grożi kara pozbawienia Wolności,

MsżczonóW, 01.04,2020 roku

l NiewlaściWe skleśl]ć,

' N ie dotyczy dżiałalnośc] wytwórcżej w roln ctw]e w za kles e prod u kcji roślinnej zw eżęcej w form e zakesle gospodarchva

3 Nie dotyczy rad nadzorcżych spóldżie n m eszkan owych.

o,Lb"ar**,. &|Ę l,."\).r,


