ośWIADczENIE MAJĄTKoWE

vfó

ktERoWNtkA JEDNoSTKI

oRGANtzAcYJNEJ GMlNY,

MszczonóW, dnia 06,10.2020 r.

(miejscowość, data)

Uwaga:

1. osoba składająca oŚWiadczenie obowiązana jest

do zgodnego z prawdą!
starannego i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2, Jeźeli poszczególn€ rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleźy wpisać ::delbty€zy3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małźeńskąWspólnością majątkową.
4, ośWiadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za 9ranicą.
5, ośWiadczeniemajątkowe obejmuje równieź wierzytelności pienięźne.
6. W częŚci A oŚWiadczenia zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz
miejsca położenia nieruchomości.
czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), BEATA szNAjDER z.d. MRoczKoWsKA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

ulodżoly(a)

3 slERPNlA 1973 W

MlIANÓWKU

sTARosTWo PoWlAToWEWŹYRARDoWlE,

UL.

LlMANoWsKlEGo45,96_300łRARDÓW

STANOWlSKO: STAROSTA

(miejsce żatrudnienia/ stanoWisko lub funkcja)

po zapożnaniu 5ię z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkqe publiczne (Dz, U. z 2017 r, poz, 1393)
oraż ustawy ż dnia 8 marca 1990 r. o sarnorządzie gminnym (Dz. U, z 2017 r, poz, 1875), zgodnie
z art. 24ń tej Ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodżące W skład małźeńskiejWspólności
majątkowej lub stanoWiące mój majątek odrębny:

I.
zasoby pieniężne:
- środki pieniężne żgromadzone W Walucie polskiej: 20 ooo (dwadzieścia tysięcy złotych)
- Środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: NlE DoryczY

- papiery WartoŚcioweI NIE DoTYczY na kwotę: NlE DoTYczY

l
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II.

1, Dom o pow erzchn ; 15o m2, o

Wartości:35o tys. złotych

tytuł praWny: WŁAsNoŚĆ
2,

l'4

esżkanie o pow erżchn : NlE DoTYczYfnr, o WartoŚci: NlE DoTYCZY

tytuł prawny: NlE DorycZY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NlE DorycZY pow]erzchn a: NlE DoTYczY
o WartoŚcj] NlE DoTYCZY rodżal żźbudowyiNlE DoTYCZY
tytLrł prawny: NlE DoTYczY
Z tego tytułLr osiąqnąłem(ę]anl) W roku ub egłym prżychód i dochód W WysokoŚci: Nlt DoTYczY

4, Inne n eruchomośc:
DzlAŁKA {pod domem z pkt.
PoW]erzchn a:400 m2

l1.1)

o Wall oś.i: ok, 30 0o0 7ł

tytuł praWny: WŁAsNoŚĆ

III.
Posiadam Lldżiały W spólkach ha|d owych |alezy poddĆ czbę i em tenta udżia]ó\Ą/:
NlE DoTYCZY

Udz ały te stanowią pakiet

lł ększy niż 1oo/o

UdZ ałÓW W spólce

Nlt DoTYCZY
Z teqo tytulir ośiągnąłem(ęiaft])W roku Ubieqłyr. dochód W Wvsokośc : NlE DoTYCZY

IV.
Pos adarn dkcje W spółkach

hand]owych

na eży podać l czbę i em tenta akcj

NlE DoTYczY

akcje te stanow ą pak]et

W

ęksży niż 10% akcj Wspó]ce: NlE DoTYCZY

Z tego tytułu os]ągnąłern(ęłam) W rokU Ub eqłym dochód W WysokoŚci: NlE DoTYCZY

Nabyłem(am) (nabyl mó] małżonek, ż Wylącżeniem men]a prżyna eżnego do jego majątku
odrębne9o) od SkarbU Państwa, nnej państwoWel osoby praWnej, jednostek sarnorządu
terytoria nego, ich zWiążkóW Lrb od kornund nej osoby praWnej ub żWążkumetropolitalnego
następLrlące m enie, które pod e9a1o żbyc U W drodze prżetargU na|eży podac op 5 rn en a c]atę
nabycia, od kogo]
NlE DoTYCZY

U-|l

/
VI.
1, Prowadżę dżialalnośćqospodarcząr (na eźy podać forrnę prawną i przedmiot dz ała noŚc ): NlE
DoTYcZY

- osobiście NlE DoTYczY
\,1rspólnie

z

nnymi osobam NlE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ę]am) W rokU Ub eqłym przychód dochód W WysokoŚci: NlE DoTYCZY

2. Zarządżarn dżiala noŚclą gospodarcżą lUb ]estem prżedstawicielem/ peinomocn krem

takiej

działalnoŚc (naleźy podaĆ forrnę prawną prżedmiot dzialalnoŚci): NlE DoTYczY
osob śce NlE DoTYczY
Wspó n]e ż innym o5obami NlE DowczY

Z tego Lytułir os ągnąłem(ęlam) W roku Ubjeglynl dochód \ł WysokoŚci: NlE DoTYCZY

VIL
1. W spólkach handlowych (nażWa, 5 edz bd spólki): NlE DoTYczY
-

jestem cżlonkiem zarządU (od kiedy): NlE DoTYczY
jestem cżłonkiemrady nadżorczej (od

k

edy): NlE DoTYCZY

jestem cżło|kiemkomisj rewizyjnej (od kiedy): NlF DoTYczY
Z teqo tyt|rłu os ąqnąłem(ęłam)W roku ubregłym dochód W Wysokośc : NlE DoTYCZY
2, W 5półdzieln ach: NlE DoTYczY
jestem członk em zarżądu (od k edy): NlE DoTYcżY
jestem członk em rady nadzorcżejr (od k edy)| Nlt DoTYczY
- jestem członk em komisj] rewiżyjne] (od kiedy); NlE DoTYczY

Z teqo tytlrłU osiągnąłem(ęłam)W rokLl Ubieqłyrn dochód W WysokoŚci: NlE DoTYczY
3, W fUndacjach prowadzących dżiaia nośćgospodarczą: Nl€ DoTYCZY

jestem czlonkiem zarządU (od kiedy): NlE DoTYCZY
- jestern członkiem rddy nadzorczeJ (od k edy): NlE DoTYCZY
-

jestem członkiem kom sj rewżyjnej (od

k edy) | NlE DoTYczY

Z tego tytułu os ągnąlem(ęłam) W roku ub egłym dochód W Wysokoścj: NlE DoTYCZY

VIII.
Inne dochody osiągane

ż tytułU zatrudnienia lub

innej dżiałalnościżarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiWanych z każdego tytułuI

1,

WYNAGRoDZEN|E zE sTosUNKU PMCY: 110308,58 zł (slownie: sto dżiesięć tysięcy trzysta osiem
złotych 58/100) - obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.08.2020. 26.09.2020 rożpocżęcie pracy na
stanowisku Dyrektora Gminne8o centrum Informacji w Mszczonowie.
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iYsiqcy tnysta osiern z]ot|,,h 5s
RAZEM oslĄGNlĘTE DocHoDYi 1].o 308,58 zł (slownie1 sto dżies ęć

IX.

składnik m enia rUchomego o

,

poWyżej 10,0oo złotych (W prżypadku polazdÓW

WartoŚci

mechan cznych na eży poc]aĆ m.rkę, nrodel

1

]

rok produkcji):

VoLVo c30, rok produkcji 2008 - Wła5ność
loRD lltsIA, lok plodukcj: 2008 - Wtpołwlasno§c

x.

zaciągnjęte kredyty ipożyczki
Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10,000 złotych, W tym
z jakim Zdarzeniem, W jakiej
oraz Warunki, na jakich zostały Udżielone (Wobec kogo. W ZWiąZkU
wysokoŚci): NIE DoTYczY

1,1sZcż o

n

ó\Ąl,

nała

dn 06,10,2020r,

l NiewłaścWeśkreślić,

'

N

e dotycży dż]ala nościWyiwórcżej W roln]ctwie

W

ż8kresie

plooulc.lro, 1'ó,,w,'Pę"', n'ó-nle,żatre,F

qospodarstwa rodzinne9o.
r Nie dotycży rad nadżórcżych spótdżieln rńieszkanjówych,

%ś

