
ośwrłD CzEITIE MAJĄTKowE
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gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

w}daiącej deeyzje administracyjne w imieniu wójta 1

Vlszczotlr:ił,. dnia 1-1 . 0.tl. 202l r
{ lniejsctlrłośt:)

Liwaga:
l. Osoba składająca oślviadczenie obolviązana jest clo zgodnego z prawclą, starannego

i zupełnego wypełnierria kłżdej z rułrryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdu.ją w ltonkretnym przypadku zastosi:lvtnia, należry wpisad:

,. nie doL}:tzy".
J. Osoba skłndaiącn oświadczenie obowiązan;l jest określić przynależnłlść poszczególnych

skłaclników maiątkowyclt, dochotlńrł i zobowiązań do majątku odrębnego i nlajątku objętego
m ałżeńską *,spó|nością maj ątkową"

4. 0ś.**ittdczenie młjątkołve dłltyczy nraiątku w kra,iu i za granicą.
5. ośu,iadcrł:rłie maj ątlrowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A tłświadł:zcnia zawarte są inlbrmacje ja,rvne, w części B zaś inlormacje niejawne

dotyczące adresu znnlieszkania składającego oświadczenie arilE mie.!scłr położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisari_1,(a) ltatarzlna ljaruia Podlaska
( iirrioira i narrltsko oraz nazr,, isktl rołlorł,e j

urodzonr"(a) 30,l l , tq62 r rv Grodzisku N'|azor.vieckirn
Mieishie Prr,etłszhłllc Nr 1 u; Mszczołtolyie - łllrektor

( rniejsce zatrLLr-lniellia" starrou,isko lrib tirt&c-ia )

i]ó zapoznaniu się z przepisanri usta§},z drria 2I sierprria l9L)7r. o ogretlicz,:riitl prorraclzcrria dzialahłoścl
gospoetarczei orzez osob1 pe lniącc filnkcje prrbliczlre (Dz. tJ z ż006r. }trr 2 t6, poz, i 584" z pażm, zm.|

orazustaury,-zdnia,8marca. 199(}r.osamorząclziegnrinnvnl(Dz.U. z2{}01r.Nr1.12"poz. l59l zpłźll.zln)"
zgodnie z art. żĄh tej ustarv__v ośu,iadczam. żc posiadam r.vclrcldzące lł- skład rrralzeńskie.j lł spólności
malątkor,vej lub stanor,viące mó.j lnajatek odrcbn1":

I.
Zasob1, pieniężne:
- środki pienięzne zgronraclzone r,ł rvaltlcie polskic1., 27 $0{} łl

- papiery tl;rrtoścjorłe,. nte clotj,c1,.trl

l, Dom o polvielzclrtri: nie dctyt11, ttl:_ o tlattości . llic rłat_yc1,1, t1 tul prarvn1, nie tlat,|:cł.I,

). Mięszkanie o porłierzcllni; 48 nr'o 47,90 m o rvafiości l32 000 zl x 2 tltnl pra1.\11\, ltłu.sn.ośctrllye

3. Gospodarstrvo rolnc, rlic dotl,cz1,

roclzaj gospodarstrła łie doftcz|, pcltł icrzehnia nie tlotl:cą1,

^ ---^;.-.1^]. --!., .l,-l,^--"U !}d,r[UbL,r. ,łtc Ll(,|I,l,vŁy

rodzat zabndorłr,: łtił: ilotl,c7,1l

l

II.



tl,tuł pratlr1, nie tłottr,t:i.y

Ztego §tułu osiągnąienrięłam) łr, rokLl u'oiegłi,rrr przl,chóci i eiociloci rr rrl,sokosci łeie tirltl'cl,y

4. Itrle nicruclrorlości

Polr,ieteclrnia: nie łltlt|cł,|,

o r,vartości: nie tkłt,y,czyl

Ętuł prarłłrr,: nie dotl,r:7ry

ITI.

Posiac]irm udziałr,rv społkach handlolvvcil - nalr,z1, podać liczbę i enritctrlrr udzialorr,: nie dotj'cl1'

udzlal_v te stanr:xłią pakiet ltiększv niz l 0 9ó udzialołr, rł, społcc: nie dotyc7;s,

Z tega §tułu osiąrirralem(Qlarrr) ir rokrr Lrbiegllrlr cloclrod lv r^,,vsokośct, nie dtstl,ł:ą'

lV.

Poslaclanr akacje lv spr.:lkaclr handlorvl,ch - nalezv podac iiczilę i enritenta akcji: nie dotl:ciy

akclc tc stanol,vią paklcl, iviększv niz l0 9ó akcii ir społce: nie *łtyc;y

7, tega §1ułu osiągnąlom(ęlam) rl rł:kri ubieglyin doclrod rv lłl,sokości nie ilotllc7,1l

v.
lr,Iab1,1eirr(artr] (nabl,i llró_jrnłiżonek. z ivvlączcnicm nri,-,nia przrlraioźncgo do jego mająrku r:dl9bnego)

od Skarbr,r Pańsflva. innej palistrvorłej clsobl,prarłnej. ięclnostek samou;lrlu terltoriailego. ich zlviązkor,v
lrrb od korrrunalnr,l; osob__v prarrnc.i następującc lnieirie" ktore podlegało zblcirr rv drodzc przetargu - nalczv
podać opis nrienia i clntę nabl-cił" od kogo: łłie łlłltl,c7,,9,

vL

l , Proi.vadzę działalnosc gospodarczą] 1nalezl podac formę prff,\\,tlą i przcdnriot działalności}: nie tlutj,cr,v

- osobiścię nie tlotyc71:

- rł,spólnie z innl,riri osohami nie dotllc7,y

'7 ł,.^.-, +. +,,1," ^^i_,,,.,,,t,,-,.. t^7^,--\.., *_,'!.,, .,1-]^,,1.-,.. !._.-",.-|_.1,1 ; l^-1.:.1 .., *...,ł.r!,ni,-',, ,n_ł_, ,!_a!1"_-11,- r:, i,uB(j L'\ti_iiti ij§ia]i]qii4iriii \Viaiiiij \\ irĄLi Lauivgi}rii iJr4,_}!irwu r uwvlrvu !\ }!Y§VNV}!,r. żLrę LlllL.yLĄł

2 Zatzłćrł_łnl dzi.ilainoscią g(}5pL]dai"cza Iiib.iestciii pizcdstnii ie icleiii. pe Illoltlt ciiiki,.'in irkii".i

działalnośct Qralez_v pocłac formę pla\\rla, i przedrniot dzialalności): łłie łlotycx1,

- osobiścię łlie dd"|lczy*

- lĄ,§pnlnie z innyrni o§CIbami nie tlłlt.|:c:i,t,

- z fego tvttrhr osiągnąleln(ęlłnr) rv roku ubieglr,m cloclrr:d tl, łr,r sokosci łlie d*łl,t,1.1'
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l , W społkach lratrdlol1,1,ch ( nazrva, sicdzibł społki): nie dotjlc7s,

- ięstem czlonki*m zarząóu toil kiedl,): nie rlut.|lt:7,v

- jestern q:zlonkienr radv nadzorczci (r:d kied1,): nie dtłtycly

- jeste:l członkitlnr komisji r*lrizljnej (oclkicc11,): nie dil.ltą,

Ztego tl,tulri osiągnąlelrr (ęlanl) lr roku ubieg\,rl dochod ił rvvsokości: nie rłatycrs'

W spoldzielrliach: Ż§M łr, Żyrartloltie

- jestenr czlonkierrr zarztldtl (od kiedr,): nie dat|,cr,"l:

- jestern c;lonkiem rac11 nadzorcztj3( od kiect1-): maj 2019

- jostełrr członkiem kanrisji rervlzljnej (od kiedr,,): nie łlotllcxy

Z tego Ętułu osiagirąlenr (ęłarn) rł roku ubieg,[1,rn ilochód u,rvr,,sokości: 13 l01, 84 zl

2, W firndncinch pror,r,aeizącl,clr działalnośc gospodarczą: nia ilotl:cxy

- jcst*rrr członkięnr zttrz4du (od kiełJi,). łzie łlołycz1,

- jostcnr człortkienr radl, naelzorczej (oc[ kied1.): nie dot.yc7,1

- .iestcm czlonkietrr komisii rervizrjnej (od kiccll,): nte dctyczj,

Ztego tJ,tułu osiągrrąlcnr(ęlam) w rclku rrbicglr,nr łlochod rv rr',r,sokoś1.1, nie dotllcx1:

VIII"

łirnc rlochorlr osiąganc z {vtułu zatrudlrienia luł: innei ttzialalności złrobkolr,ęi lub zajcc.
z poclalricnr krvot uą,skin,anr-clr z kazdęp.r: tvtułtt:

101 255,70 Mieiskie Przerlszkole Nr I ł, Msłczanowte
- 4 ^32{t,0[l rł Towurz.1.15711l6 Płxl:itłciłjł Dzteti }tttlłiuł Poluiatowy w Zj,rurrlo,1t ie
- 473,76 zl l|Iieiskie Przedsr,kolc ]\łr l u; Mszcrułn.ol,vie

Ix.

§kladniki nrlenia ruchonrego o rvafiośct porr r,źcii t (.}.00(.} z,łot5,clr (iv przvpadku ptlazclor.l
litechanicznlch trłrlęz\,podac nra,r"kc_ rrrocicl i rok produkc"ii
Ferrgeot 308 WZY 13007 rok prodrrkcji 2015
Motocyki Jantaha WZY V 679 rok produkcji 20CI2

\

:'^L,,,""l^-,"..,;^ ,";,.,";,.;,"^ ^.,.-*^.!^i "...-,-,,"r,,; l/t /l,ial -J^+.,^L ri,tT,6ł -^^;^.-,"i^ł.,. l..,"J,+,.ŁVuVi.!iqaciirlra PruirrvŁirv U l,tqrlVDVr PL/\! 1,ż.V", l\/.\/!ltl ŁlVa_lLlr. lv l),lrr Ząwlal§lrlY!V Nl\/lr,\ (_1

i pozvczki oraz r,varurki na jakich zostah- udzielone (l1,obec kogo" rr, zlviązku z jakirn
zdatzeniem, lv jakic"i rł 1,sokości). kredyt gotorł,korłl, - I}N P PARIB.ĄS Oddzral rv Zr rardou,ie .

Krłota 83 200.0t} ztrrv dnin 25,10.2019 r. na zakup tllicszkania,,

J
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Potvyzsze oświadczenie składa.rn świadonly(a), iz na podstawie art.233 § l Korleksu kartlego
za podanie nieprawd1, lub zatajenie prawdy grozi kara pozbav,,ienia łvolności.

1 Nieiłłaścirvę skreśli g
2ltjie dotyczy dzlała|ności rłytrvorczej w rolnictlvię w zakresię produkcji rośiinnej

i zwierzęcej" w tbrmie i zakresie gospadarstwa rr:clainnegc
:] i!ie dotyczy rad nadzarc,zych społdzielni rnieszkaniowyłi"
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Mszczonow 13 ()4 2021 r
Miejscowośc i data

k^fu.- %h*L-*
I Podpis


