
ośWIADCzE|{IE MAJĄTKowE

\ł-ójt*rz*stęper. rr.ój tą sekreterza gminrl sl€rbnikł gmin}i kierownika j ednostki

organizaryjnej gminy,

Mszczonów, dnia 30.04 -202l, r.

(miejscowość, data)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeż§1i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleŻY

wpisać "nie dotvczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązarrl jest okreśtić przlnależnoŚĆ poszczególnYch

składników majątkowych,

dochodów i zobawiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnoŚcią

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadc zenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświad czenia zawarle są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia

nieruchomości.

CZĘŚC A
Ia,niżej podpisany(a), BEATA SZNAJDER z.d. MROCZKOWSKA,

(imiona i nazwisko oruznazwisko rodowe)

urodzony(a) 3 SIERPNI AIg73 w MILANOWKU

GMINNE CENTRUM INFORMACJI W M.SZCZaNOWIE

UL. ZYRARDOWSKA 4, 96-320 I'4iSZ]CZDNOW

STANOWISKO: DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z ptzeptsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgclspodarcze.jptzezosobypełniącetunkcjepubliczne(Dz.U. Z2017r.poz.. 1393)oraz



}l-

ustawy zdnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r.poz, i875), zgodnie zart.

Złhte.i ustawy oświadczam, że posiadam wcho dzącew skład małzeńskiej wspólności majątkowej

Iub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgronradzone rv r,r,alucie polskic,j: 22 000,00 zl (dn,adzieścia dTł'a §siące

złotych)

- środki pienięzne zgrornadzone rł,rł,alucie obcej:NIE DOTYCZY

- papiery wartościow,e: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY

II.

1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartości: 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt Ęsięcy złotych)

tytuł prawny: WŁASNOŚC

2. Mieszkanie o powierzclni:NlE DOTYCZY mT,o wartości: NIE DOTYCZY

tytuł prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: Nl.E I}O'IYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wańości: NIE DOTYCZY.

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

§tuł prawny: NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłął") w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: NIE

DoTYCZY
4. Inne nieruchomości: DZIAŁKA (pod domem z pkt. II.1)

powierzchnia:400 mŻ

o wartości: ok.30 000,00 zł

Ętuł prawny: WŁASNOŚC

ilI.
Posiadam udziały w spółkach hancllolł1,,ch - naleą,podać liczbę i emitenta udziałów NIE

DoTYCZY
udziały te stanorł,ią pakiet w,ięksą niż I0oń trdziałórł,w spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytrrłrr osiągnąłem(ełam) w,roku ubiegłym dochod rv w__łsokości: NIE DOTYCZY

UM



I\,.

Posiadanr akcje w-spółkach handlorłych - nalez_v podać liczbę i emitenta akcji NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet rł,ięksąv nlż I)Yo akcji w-spółce: NrIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegł_vm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

v.

Nab;-,łem(am) (nabył mó.i małzonek, z vl,łączeniem mienia pr4,,naleznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państrł,owej osoby pralł,nej. jednostek samorządu

terl,torialnego. ich zr.viązkór,v, kornunalnej osoby praivnej lub zrviązku metropolitalnego następu,iące

rrrienie. które podlegało zby,ciu w,drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: NIE DOTYCZY

Vl.

1. Prorł,adzę działahrość gospodarrrą2 (nalczy, podać forme pra\Ąną i przedmiot działalności): NlE

DoTYCZY
osobiście NtE DOTYCZY

- lvspolnie z inn,l,-mi clsobami NIE DOTYCZY
Z, tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł.vnr prą,chód i dochod rł r.ł _,wsokości : NIE

DoTYCZY
2. Z,arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstaw,icielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należ.v podać 1brmę prawną iprzedmiot działalności): NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tyrulu osiągnąlem(ęlam) rł roku ubiegllm dochód rł wl,sokośc,i: NIE DOTYCZY

VII.

W spółkach handiowych (narwa, siedżba spółki): NIE DOTYCZY

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rudy nadzarczĄ (odkiedy): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach:

NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zatządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY



- jestem członkienr konrisji rer.l,izljrrej 1od kied1,): NIE DOTYCZY

Z tego t_vtułu clsiągnąłem(ełam) rł, roku ubiegłl,m dochód 1,u, 11,ysokości: |,IIE DOTYCZY

3. W firndacjacir prowadząc.vch działalnośc gospodarczą: NIE DOTYCZY

.|estem członkiem z,arządu (od kied1,): NIE DOTYCZY

- jestem człorr}iiem radv nadzorc,zej (od kied_v): NlE DO'IYCZY

- jestem członkienr komisji rewizyjnej (od kied1,): NIE DOT}'CZY

Ztego t1,1ułr-r osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rł,w_vsokości: NIE DOTYCZY

VIII.

Irrne doclrody osią_qane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkolvej lub zajęć. z podaniem

ki,vo t uz1,,s k i rł,an.v cir z, każ,de go tyt ułrr :

1. WYNAGRODZBNIA ZE STOSUNKU PRACY: 144 841,08 zł ( sto czterdzieści cztery

Ęsiące Ósiemset czterdzieści jeden złotych 0S/100)

ż. DIBTY - RADNA RADY POWIATU ZYRARDOWSKIEGO 1739,00 zł (tysiąc

siedem s et trzy dzieś ci dziewięć złoĘch)

RAZEM OSIĄGNIĘTE DOCHODY: 146 580,08 zł ( sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset

osiemdziesiąt złotych 08/1 00)

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 ńoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicmych naleĘ podać markę, model i rok produkcji):

vol-vo C30, RoK PRODUKCJI 2008 _ WŁASNOŚĆ

FORD FIESTA, RoK PRODUKCJI 2008 - \ilSPoŁwŁASNoŚĆ

X.

Zobowtązania pienięzne o w-artości porł;wzej l0.000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki

oraz rvarunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo. r,v zr,viązku z jakim zdarzęniem. w, jakiej

wysokości): NIE DOTYCZY
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MszczoN owł?,gą.złzt
(miejscowość, data)

*.ar}rył
(podpis )

1 Niewłaściw-e skreślić,

2 Ni. dotl,czy działalności wytw-órczej rł,rolnictr,vie w-zakresie produkcji roślinnej i zlvierzęcej"

rł, formie i zakresie gospodarstrł,a rodzinnego.

3 Ni " 
doty czy r ad, nadzor czy ch spółdzi e lni mi e szkani olvy ch.


