OŚW|ADCZEN|E MAJĄTKOWE

wóita, żastęp.y Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmin, kierownika jednostki olganizacyjnej gminy,
osoby zanądzają.ej iczłonka organu zarządżaiąceto gminną osobą p.awną oraz osoby Wydaiącej
de.yżie admini§tracyjne w imieniu wójta1
MszczonóW, dnia 27 stYcznia 2027l.
{miejs@Wość)

Uwa83:

1. osoba skladaiąca ośWiadczenie obowiązana jest do 4odnego

z prawdą,

stannne8o l zupelnego Wypełnienia

każdel ż rubrYk,
l€źeli postcz€8óln€

2.
rubryki nieznajdująW konkretnym przypadku zastosowania, nal€źyWpisaó "nie dowcrv".
3. osoba sldadają.a ośwlad.źenleobowiązana jest określićprzynaleźnośćposzczególnych składników
ńejątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mejątku objętego małźeńskąWspólnością
majątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5. oświadcz€nie majątkowe obejmuje róWnież wierzYtelrości pieniężne.
5. W cżęściA oświadcżeniazawarte są |nformacle jawne, W azęści B zaśinformacje niejawne dolyczące

adresu

zamieśzkania składaiącego ośWiadczeni€ oraz miejsca położenia ni€ruchomości.

czĘŚĆ

A

Ja, niżej podpisany(a), Aneta Dorota ciechańska,Gołyńska (ciechań5ka),
(inlona

l

n.fuGko oraz nazwtko rodowe)

urodżony(a) 25,02,1981r. W Źyrardowie

tJrząd Miejski W Mszczonowie

- skarbnik Gminy,

(miej§ce 6trudnienia, stanowisko lub f Unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 l. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospoda.czej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. ż 2079 r. poz. 2399} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samo.ządzie Bminnym (Dz. lJ. z2OL9f. poz. so6 z późn zm,), z8odnie z ań,24h tej ustawy
ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majatek odrebny:
l.
Zasoby pienięźne:

- środkipieniężne żgromadzone W Walucie polskiej: 46 400,00
- środkipieniężne żgromadżone W Walucie obceji nie dotycży
- papiery W;rtościowe: nie dotycży

zł małżeńska Wspólność majątkowa

na kwotę: nie dotycży

Il,
1, Dom o powlerzchnii 125,3 m', o Wańości: 3oo ooo,oo

żl vtuł prawny: małżeńska Wspólność
majątkoWa
2. Miesżkanie o powierzchni: nie dotyczy, o Wartoścj: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: użytki rolne, powierzchnia: 1,25ha
o Wańości:40 000,00 zł
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: małzeńska WspółWlasność majątkowa
z te8o łtułuosjągnąlem(ęlam) W roku ubiegłym prżychód i dochód W Wysokoścj| 1 055,71 złdopłaty z ARiMR

4. lnne nieruchomości:

powierzchnid: 7) las o pow. 0,13ha, 2)8runty orne o pow. 0,33ha
o

Wańości: ad.1)

3 000,00 żł,ad, 2) 10 000,00

tytuł prawny: malżeńska WspółWłasnośćmajątkowa
Posiadam udziały W spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW: nie dotyczy
udziałyte §tanowią pakietWięksży niź 10% udziałóW W społce: nie dotycży
Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

lV.
Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akc.ji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód

W

Wysokości: nie dotycży

Nabyłem(am) (nabył mój małżonel! z Wyłączeniem mienia prżynależne8o do je8o majątku odrębne8o)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich
związkóW, komunaInej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ldóre podlegało
zbyciu W drodze przetargu- należy podać opis mienia idatę nabycia, od ko8o: nie dotyczy

Vl.
1, Prowadzę działalnośćgospodarczą'(należy podaćformę prawną i przedmiot działalności): nie dotycży

- osobiście:nie dotyczy
- Wspólnie z innymi osobamj:

Z te8o

nie

dołcży

tytułu osiągnąłem{ętam) W roku ubie8łym przychód

i

dochód w Wysokości: nie dotycży

2. zalządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawjcielem, pełnomocnikiem takiej działalności
{należy podać formę p.awną i przedmiot działalności): nie dotycży

-

osobiŚcie: nie dotyczy

-Wspólnie ż innymiosobami: nie dotyczy
Z tego n^ułu osiągnąłem{ęłam) W roku ubie8łym

dochód

W

Wysokości: nie

dołczy

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki}: nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-.jestem cżtonkiem rady nadżorcżej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cżłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód W wysokoścji nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem cżłonkiemzarządu (od kiedy)| nie dotycży
-jestem członkiem rady nadzorcżej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy): n;e dotyczy
Z te8o

tytułu osiągnąłem(ęlam) W roku ubie8łym dochód

W

Wysokości: nie dotycży

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie dotycży
-jestem cżłonkiemzarządu {od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)inie dotycży
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycży
Z te8o

\

tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

Vlll,
Inne dochody ośią8ane z Mułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każde8o tytułu:
- z tytułu zatrudnienia W Urżędzie Miejskim W M szczonowje - !52 !26,49 zł
- ż tytułu żatrudnienia W Związku Międzysminnym ,,Mazowsże zachodnie" z si€dzibą W Mszczonowie
35 052,41 żł
- dochód męża: że stos unku waEy -87 474,52 zł, z tytułu umowy zlecenia - 3 993,60 żi

-

lx.
składniki mienia ruchomego o Wartościpowyźej 10 000 żłotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych
naIeży podać markę, modeli rok produkcji):
- samochód osobowy VoLKSWAGEN GoLF V VARIANT, rok produkcji 2008
x.
Zobowiązania pieniĘżne o Wartości powyżej 10 000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
Warunki/ na jakich zostaty udzielone (Wobec kogo, W żWiązku z.iakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):
- kredyt hipoteczny na budowę domu zacią8nięty na 30 lat W 2009 roku na kwotę 299 395,16 żl - Bank
PKo BP, zadłużeniena dzleń 31,72,2o2ol - 229 996,33 zł

}(

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy{a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdYErozi kara pożbawienia Wolności.
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1 Niewłaściwe
skreślić,
Ż
Nie dotyczy działalnościWytwórczej W rolnictwie W żakresie produkcji roś|innej i żWierżęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodżinnego.
r Nie dotycży rad nadzorcżych spółdzielni miesżkaniowych.
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