ośWADczENlE MAJĄTKoWE
Wójła, żasĘP6y Wrta, sekretarza gminy, skałbnika gminy, kierownika iednostki organizacyinej gminy,
o§€by zaęądżaią€ej i §=lonka organH zarząd"4ą€€g,€3,Hłifią
€ś€lrąfrawf,ą

Mszczonów

,

dnia 25.09.2020r,

(mjejscowość)

Uwaga:

1.
2.
3.

osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąl starannego i zupełnego wypełnie_
nia każdej z rubryk,

Jeżeli posżczególne rubryki nie znajdują w konkfetnym przypadku zasiosowania, należy wpisać ..nie dotv"

ąy:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników majątkowych, clochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnością ma-

jątkową,

4.
5,
6.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku

W kraju i za

granicą.

oświadczenie majątkowe obe.imuje równieź wieżytelnościpieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawnej w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a), Magdalena

urodzonyla) 16.06.1980

Agnieszka

Podsiadły

(imiona inażWisko olaż nażWiśkolodowe)

W

Żyrardowie

cmirne cenlrum lnformac.lW Mszczonowe

ul, Zylardowska 4, dyrektor

(miejsce zalrudnienia slanoW]sko lUb f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgo
spódalczej pżez osoby pe}niące funkcje publicżne |Dz. U. z 2o17r, poz 1393) oraz uslawy z dnia 8 marca ;1990r,
o samoźadzie gminnym ( Dz.U. z 2D17 ., poz. 1a75'), zgodnie z an. 24 h tej ustawy
ośWiadcżarn,że posiadam Wchodzące W skład maŁeńskiej Wspólności mająlkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

Zasoby pienię7ne

-

środki pieniężne zgromadzone

W

Walucie polskiej: 465000,00zł

środki pieniężne zgromadzone

W

walucie obcej: 150 dolaróW amerykańskich

pap ery wańośc

owe

nie dotyczy

na kwote:
ll,

1
2

Dorrr o pow]erżchni: nie

dotyczy

m2, o

Wańośc:

..

tytuł prawny:

M esżkan e o powieęch|i: 44,2a m2 o Wańości: 230 tyśżłtytuł prawny: spółdz elcze

Wlasnościowe prawo

do loka U (Wspó]W]asność , 1/2 W]asnośc)
I\,4

eszkan]e o pow erzchni 55 60 m'Wraz z mie]scem postojowym o Wańości 331 tyśz] tytuł prawny

W]asnośc

powLerzchnia nie dotyczy

rodzaj 9ospodalsMa: nje dotyczy

wallaŚc| nie dotycży.
nle dotyczy
adż ó) 7 óD-oa

o
,

^,
dotycży "

tytllł prawny: ni€

rokLr ubieg]ym plzychód
Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) W

4

ln

L

dochód

Wysokoścl nie Cjotyczy

W

ne n]er!chomości:

nie dotyczy
lll.
owych
Pos]adarn udz]a]y W spółkach hand

-

naLeźy podac L]czbę i em]ienta udzlałóV",

nie dotyczy

niż 1o% t]dżiałóW W
udzjaly te stanow]ą paklel Wlększy

spółce nie dótyczy

t]bległym dochócl W Wysokości: nie
Z tego tytułu osiągnąłerrl(ęłam) W roku

Posiadam akcie

W

spółkach hand owych

-

dotyczy

nalezy podać Iczbę i emńenta akcji

nie dotyczy

10%akcj
akcje te stanow ą pakjetWiększy n]Z

\N

śpdcenie dotyczy

W roku Ub egłym dochód
Z iego tytułLl os]ągnąłem(ełam)

W

Wysakaśc|, nie dotyczy

,lolńa./o p,_,.,,:;l;"lj:]:":i.ff',"J,l:"":,:J""":.;]i'],,iT"ili'""-"""'"9li"i;
L",". " , nao/
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PźńshłalnneI pańshvowei osoby prawne],
,o, , , oroo, ó D-zeld,ol - nJ _óz,
p'a^1.| Lb /n'l7l l nóIlooo,,a neoo rd)lóo1'",'" ,'-," "o-'o,o,,9,'o
I.]. mlln,a , aatę nalvcla od kogo

^

nie dotyczy

1

pfzeclm]ot dzjała ności): nie dotyczy
ezy poclac fonnę plawną i
gospodalcza'(na
ałalność
dż
Prowadzę

a.aa -

.-

Wspólni€

,o

nrc dolyc7y

z innymiosobami "", """", nie dotycży""-- """ ",

,

2

ż tego

tytułu osiągnąlern(ęłam) W loku ub egJym prżychód i dochód W

V/ysokości nie

Zażądzań dż ałalnością 9ospodarcżą lub jestern pEedStawicie|em, pełnomocnikiem tak ej
(na ezy podac formę prawną i przedm ot dz

a]alności) nie dotyczy

osablście nie dotyczy

._

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.....

Z tego tytu]u osiągnąłem(ę]am)

1 W Spółkach handlowych

W rokU ub egłym dochód W WySokości. nie

(nażWa, s edziba spólkiJ nie

dotyczy

dotyczy

._ jestem członkiem zaźądu (od kiedy): nie dotyczy
iestem cżłonk em rady nadżorczei (od

k

]esterń cżłonk ern kom sii rewiżyine] (od

edy) nie dotyczy

k]edy) nje dotycży

Z tego tytl]]! os]ągnąłem(ęłam) W roku trbiegłym dochód

W

Wysokościnie dotyczy

2 Współdzeniach:
nie dotyczy

-jestem

członkiem żarżądU(od kiedy): nie dotyczy

-_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) W roku ubiegłym dochód

3

W

Wysokości: nie

doaczy

gospodarcżą
W flrndacjach prowadzących dżiałalność

nte dotyczy
jestem członkiem żarżądu (ad kjedyJ nie dótyczy

z

dotyczy

-

jestem cżłonkiem rady nadżorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg{ym dochód w Wysokości-. nie dotyczy

.

... .

.

dziala]nośc]

Vltl.

lnne c]ochody osą9ane

z

tytułu żatrudnien

UżyskWanych Z każdego tytułu

a lub

z tytu]u zatrudn en a umowa o pracę brutto : 84 4O0

]

nne] dzia]a nościżalobkowej
8

l!b żajęc ż podanem

ż] dżiała nośc Wykonywana osoh ś.iPhnłtó 40 960 00 zł

lX.

składnjk mena ruchornego o Wańości powyzej 10 000 złotych (W prżypadku po]azdóW
podac nrarkę

mode

n]ecŁ]an

cżnych naeży

lok produkc]i)

Toyota Aurs.2013

x.
Zobowjązan]a pieniężne o Wańośc powyżej ']0 000 Z]otych W iym żac ągnięte kredyty ] pozycżki oTaz Warunk,
na ]akjch zostały Udz e one (Wobec kogo W zwiazku z jak m żdarzen]em W ]ak ej WysokoŚc )
kredyt h]potecżny żac ągnięty W 2007

r na kwote 215000,00 ż].BankPKoBP zakupmieszkana

(wspóhłłasność1/2W]asnośc)

Ń

Powyźsze ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań, 233 §
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

MszczonóW,25 09.2020r

(m€]s.óWóść d.ta)

]
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N ewlaściwe skreśić
N e dolyży działa noścwylwólcżejw lo n cllv e \ł zakresie plod!kcji roś innej

stwa lodz]nnego
N e dolyczy rad nadżolczych spółdzie ni miesżkaniowych

'I

Kodeksu karnego za podan e

n e

,nqąrra?..ałl
pódpś

V

zlvieĘecej w folmie iżakres e 9ospodar

r

