
ośwrłoczE N I E MAJĄTKowE
tyó s*ffit}iny, kierewnika iednostki organizaryinei gminyi eseby

soby wydającej decyzie
administracyjne w imieniu wójta'

Mszczonów. dnia 5 marca 2O21 r.
imiejscowość, data)

uwag§].
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąr starannego i zupełnegc
wypelnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisaĆ "nie
dg!yą:.
Osoba składająca oświadeenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Ośw ia dczen ie majątkowe obej muje równ ież w ie rzytelności pien iężn e.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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ezĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a), EDYTA BARBARA FEDOROWICZ , rod. KUBASZEWSKA
{imlona i nauwisko oraz nazwisko rociowe.,

urodzony(a) 28 PAŻDZIERNIKA L974r. W SKIERNIEWICACH

URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE, ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY
imiejsce zatrud nien ia, sta nowisko |u b f un kcja)

po Zapoznaniu się Z pftepisami ustawy Z dnia 21 sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OL9r.poz,506), zgodnie z ań.
24h tej u§tawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maźeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:

T!r

Zasoby pieniężn€:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 295.915,02 zł, w Ęm 1O2.301,59 zł IKE -
wspólnoŚĆ mażeńska

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOryCZY
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY

II.
1. Dom o powierzchni: 18O fill, o wartości: 340.0O0,0O zł

tytuł prawny: wsŃlność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCry
tytuł prawny: NIE DOTYCZY
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3. Gospodarstwo rclne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 11192 ha

o wartości: 5O0.0OO'OO zł rodzaj zabudowy: dom mieszkalny wraz z budynkami
gospoda rsko-i nwenta rski mi;

tytuł prawny: wspólność małżeńska.
Z tego Ętufu osiągnąłem(ęłam} przychód i dochód w wysokŃci: przychód - 0,00 zł, w Ęm dopłaty

ARiMR - 0,00 zł; dochód - 0,00zł,

4. Inne nieruchomości:

powienchnia: 1,90 ha - działka, na któĘ wybudowany jest dom

o wańości: 60.000,-z}

pólność małżeńska*tytuł prawny: wsl

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTY§ZY

udziaĘ te stanowią pakiet większy niz 10o/o udziałów w spóke: NIE DOTYCZY

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

Iv.
Posiadam akcje współkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

NlE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet więksry niż 10o/o akcji w spóhe: NIE DOryCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetaĘu - należy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo:

NIE DoTYcru

vI.
1. Prowadzę działalność gospdarcząz (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE
DowczY
- osobiście NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pe}nomocnikiem takiej

działalnoŚci (należy podać fiormę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYC*
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- osobiście NIE DOTYCZY
- wspóinie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

vII.
r. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NrE DOTYCZY

2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE DoTYczY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości NIE DOTYCZY

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYĆZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOryCZY
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wvsokości: NIE DOTYCZY

VIIL
1nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: dochody z §fiułu zatrudnienia 31.399158zł;
dochody z tytufu zatrudnienia męża 18.788.83 zł,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w plzypadku pojazdów

meńanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Volkswagen T-Roc 2O18 rok;
Ciągnik Solis 50 2WD 2018.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaraeniem, w jakiej

wysokości): NIE DOTYCZY
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 § 1Kodeksu karne_oo za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinoścr.

ś4SZCZONOW' 5 marca 2O2I r.

1,*iejscowość. data) e
(podpisi

: \iewłaściwe skreślić.
: Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej, w formie izakresie
gospodarstwa rociztnnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
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