
ośWADczENlE MAJĄTKoWE
Wójta, zastępcy Wóita, sekretarza 8minv skarbnika 8miny, kierownika jednosiki orga nizaavj nej gminy,

osoby zafządzającej i cźłonka or8anu zarządżające8o gminną osobą prawną oraz osoby wyda.iąc€j

decyzje administracyjne W imieniu Wójta1

MszcżonóW dnia 8 maja 2020 r
1m or{o oii]

1, osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodne8o z plawdą, staranne8o i zupełnego Wypelni€nia

2, Jeżeli poszczególne rublyki nie znaidują W konkretnym prżypadku żastosowania, nal€ży wpisać "nie dotvczv 
"3, osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określić przynal€żność poszcż€8ólnych skladników

majątkowych, dochodóW izobowiązań do maiątku odrębnego imajątku objętego małżeńską Wspólnością

4. ośWiadcżenie majątkowe dotycży majątku w klaju i za grani.ą.

5, ośWiadcz€nie maiątkowe obejmuj€ równieżWierzytelności pieniężne.

6, W części A ośWiadcz€nia zawarte są infolmacj€ jawne, W części B zaś inlolmacje nieiawn€ dotycząc€ adre5U

zamieszkania 5kladającego oświadczeni€ oraz miejsca poiożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

]a, niźe] podpisana,
Urszu a GoW n

urodżona 14.07.1961r W Żyrardowie,
dyrektor sżkoĘ PodstaWowej W osUchoW e

po żapoznaniu się ż przepisam uslawy ż dnia 21 serpnia 1997 r, o ogr3niczen u prowadżenia dzałalno§c

go5podarcżei przez osoby pełnlące funkc]e pUbliczne (Dz. |, ż 2a1,7 r, poż, 1393) oraz l]slaWy z dnia

8 rn.rca 1990 r, o samo2ądże gminnym (Dż, L), ż zo17 r. poz, 1875), zgodne ż art, 24h te] Ustawy

ośWladczam, żc po5adam Wchodzące W 5kład nraiźeń5klej Wspónoścj ma]ątkowej lUb stanoW]ące mó]

majątek odrębny:

l.

Zasoby p]eniężne:

środki p eniężne zgromadzone W Wa uc]e pol5k]ej: 100,000 z1

środkj pien]ężne żgromadżone W Wa !c e obcej: 3,400 UsD

- pap ery wartościowe: nie dotyczy

ll,
1. Dołn o powierzchni: 120 rn', o Wa riości: 400,0o0 żl tYtui praWny: malżeńska Wspó ność majątkowa

2 Mieszkanie o powlerzchn]: nie dotycży, m], o WartoŚcii n e dotyczY tytul prawny] n]e dotyczY

3, Go§podarstwo ro nei

rodza] 8ospodarstwai ro ne, poW]erzchnia:2,60 ha

o Wartośc : 70 000 zl

rodżajzabudowy: nie ma

tytuł praWnV: malźeńska Wspólność majątkowa

Z tego tytulU o§ią8nęłam W rokU Uble8łym prlychód W WysokoŚci: 14,000 zł, dochód: 1.600 żl

4, nne nieruchomości:
poWierZchnia: ]0,70 ha



o Wartości: 50,000 żł

tvt!| praWny: małżeńska Wspó ność majątkowa
5 nne n eruchomości: dorn o pow]erzchni 64 m]

o Wartości: 20,000 zł

tyiuł praWny WspółWłaśc c]el(33%)

lll.
Posiadam udż aly W spółkach handlowych - na eży podać iczbę i emitenta udzialóW:

!dz aiy te stanow]ą pakiet Większy niż 10% udz]alóW W spółce: nie dotyczy
Z tego tytUłu o5iągnęlam W roku ub]eglym dochód W Wysokośc]: nie dotycży

Posiadam akcje W spółkach hand owych - na eży podać ]lczbę i emitenta akcjii nie dotycżV
akcje te stanoW]ą pakiet Większy n ż 10% akcj] W spółce] nie dotyczy

Z te8o tytUłu osiągnęłarn W roku ubieglym dochód W Wysokośc]: nie dotycży

Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, ż Wyłączeniem mien a przyna eżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej o5oby prawnej, jednostek samorżądu terytoria nego, ich

zwiążkÓW komuna nej osoby prawnej lub zwlązku metropo ta nego następujące m en e, które podlegało

zbyciU W drodz€ przetar8u - na €ży podać opis rnien]a i datę nabycia, od kogo: nie dotvcży

i, irotladzę dż ;ła ność gospodarczą ina €]y !odać formę prawną przedmiot dżia]a nośc ): nie dotyczy

, osobiŚcie: nie dotyczy
wspó nle z nnYmiosobami] n]e dotycżv

Z tego tytulu osią8nęłam W roku ub egłym przYchód i dochód W Wysokośc]: nie dotYczy

2 Zarżądzań dzialalnością gospodarczą ub jestem prżed9taw cie|em, pełnomocnikiem takiej dZiałalnośc
(należy podać formę prawną przedmiot działaIności)] nie dotyczy

osobiŚcie: nie dotYczy
Wspó nie ż innymjo90bami : nie dotYcży

Z tego tvtułu osiągnęłam W roku Ubiegłym dochód W Wysokośc ] nie dotycży

1 W 5półkach handlowych (nażWa, siedżiba spółk]): nie dotycży

]estem cżłonkiem żarządu (od kiedy): nie dotyczy

-]e9tern czionkiem rady nadżorcżej (od k]edy): n e dotycży

]estem czionkiem korn 5j] rewizy]ne] (od kiedy): n]e dotycży
Z tego iytuiu osiągnąłem(ęla m) W rokU Ubicglvm dochód w Wysokości: n e dotyczy

2. W 5półdzielniach: n]e dotycży

-jeśtem cżlonkiem żarządu (od kiedy): nie dotycży

-je§tem czlonkiem rady nadzorczej'(od k]edy): n]e dotyczy
jestem cżłonkiem kom]sji rewiżyjnej (od kiedy)] nie dotyczy

Z te8o tyt!łu os ągnęłarn W roku ubiegłYm dochód W Wysokości: nle dotycży
3, W fundacjach prowadżących dz]ała ność 8ospodarcżą: nje dotyczy

-jestem członkiem żarżądu (od kiedy): nie dotycży



-jestem czlonkiem rady nadzorcZej (od kiedy):nie dotyczy

-jestem cżlonkierr komisj rewlzyjnej(od kiedy): n e dotyczy
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) W rokU ub egiym dochód W Wysokośc]: n e dotycży

nne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lLJb zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych ż kaźdego tytułu: zatrudnienie w sP W osuchoWie: 130679,50 żł
Dochód małźonka z tytułu prowadzenia działalnościgospodarczej: 70480, zł

lx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyźej 10 000 zlotych (W prżypadku pojazdóW mechanicznvch
na]eźy podać markę, model i rok produkcji): 5amochód osobowy - opel Mokka rok prodr.]kcji 2017 -

Maściciel, sźmochód osobowy Toyota Yaris rok produkcji 2015 - współwłaściciei(50%),

x.
Z..o,rł/:ażaiia pjeniężne o wariości powyżej 10 00o złoiych, w tym zacią8nięie kredyry i połcżki oraz
nż-Jnła, Ęa jakch zosiaty udż'e|one ł\ł€bec ko€o, w ż!Łiązku z jakim zdarżen'em, w jakiej wysokości): nie

f.:ha.al,z a1 6.o{, )a zon, 0&a^a-

NiewłaściWe skreśl]ć
Nie dotvcży dziala nośc] Wytwórcze] W ro nictw € w żakresie
i zakresie 8ospodarstwa rodz nnego,
N e dotycży rad nadżorczvch 5póidżie ni m]e5żkaniowvch,

produkcji roś nne] żWierzęce], W formie

7


