
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

Vl6jta, zast~pc)' w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierovmika jednostki (;:?
organizaC)3nej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq . 
pravmq oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta[ I] 

Mszczon6w, dnia 27.04.2015 
(miejscowoS(:) 

Uwaga: 
I. Osoba sk1adaj~ca oswiadczenie obowi<jzana jest do zgodnego z prawd<j, starannego i zupemego wype1nienia 

kazdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<j w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 

dotyczy". 
3. Osoba sk1adaj~ca oswiadczenie obowi<jzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sk1adnik6w 

maj<jtkowych, dochod6w i zobowiCjzan do majCjtku odrcrbnego i majCjtku objcrtego ma1zenskCj wsp6lnosci<j 
maj<jtkow<j. 
4. Oswiadczenie maj<jtkowe dotyczy maj<jtku w kraju i za granic<j. 
5. Oswiadczenie maj<jtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienicrzne. 
6. W czcrsci A oswiadczenia zawarte s<j informacje jawne, w czcrsci B zas informacje niejawne dotycz<jce adresu 
zamieszkania skladaj<jcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZF;SC A 

Ja, nizej podpisana Ewelina Radkiewicz, zd. Stasiak 
(imiona i na=wisko ora= na~vlsko rodowe) 

urodzona 10.04.1981 r. w Minsku Mazowieckim 

Urz<jd Gminy labia Wola, ul. GI6wna 3, 96-321 labia Wola, inspektor 


(miejsce =alrudnienia, Slanowisko lub }itnkcja) 

po zapoznaniu sicr z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pemi~ce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113 , poz. 715 i Nr 
162, poz. I 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113 , poz. 984 i 
Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<jdzie gminnym (Oz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 
1591 oraz z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), 
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz<jce w sHad ma1zenskiej 
wsp61nosci maj~tkowej lub stanowi<jce m6j maj<jtek odrcrbny: 

L 
Zasoby pieni ..:ine: 

- srodki pienicrzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy .... ................. ............. .. .. ..... ........... .. ........... .. ... .. 

- srodki pienicrzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy .... .. ........ .... ................ ................. .. .. ............ ....... . 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy . . ... ................. ... .. .... .................. ... ... ........... ...... na kwotcr : ... .............. .. ... ...... . 


II. 
1. Oom 0 powierzchni: 129 m2, 0 wartosci: 500000 tytu1 prawny: wsp6lw1asnosc z mcrzem 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy, 0 wartosci: nie dotyczy tytu1 prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 

o wartosci: ................................ ..... .......................................................................... ......................................... .. 

rodzaj zabudowy: ................... , ..... .... ,.. , .... , .... .. ............................... .. ........ .... , ...... .. ..... .. , ......... , ....... .... ... ...... .... .. . . 

tytu1 prawny: ................................................. .. ................................................................................................... . 


Z tego tyturn osi<jgncr1am w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy ............ .. .. ... ...... .... . 


4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: dzialka budowlana 1000 m2 0 wartosci: 200000 tytu1 prawny: wsp61w1asnosc z mcrzem 




III. 

Posiadam udziafy w spolkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzia16w: 
nie dotyczy .... . .... ... ... .. ....................................................................................... .. .... .. ...................................... . 

udziafy te stanowi,! pakiet wiykszy niz 10% udzia16w w spoke: . nie dotyczy ...................................... ......... . 

Z tego tytulu osi,!gnylam w roku ubiegfym dochod w wysokosci : nie dotyczy ......... .......................................... . 


IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta akcji: nie dotyczy . .. . . . . . ... .. ......... .. 


akcje te stanowi,! pakiet wiykszy niz 10% akcji w spoke: nie dotyczy '" .......... .... ........ .. .... ... .... ........ ........ ... .. .. 

Z tego tyturu osi,!gnylam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ........................ ........................ .. . 


V. 

Nabylam (nabyl m6j malzonek, z wyl,!czeniem mienia przynalemego do jego maj'!tku odrybnego) od Skarbu 
Pans twa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'!du terytorialnego, ich zwi,!zk6w lub od 
komunalnej osoby prawnej nastypuj,!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalery podac opis 
mienia i daty nabycia, od kogo: nie dotyczy ........................................................................................................... . 


VI. 

I. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz'![2] (nalezy podac formy prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy .... . ............................ ... .... .. .............................................................................................. . 
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy .............................................................................. ... ........................... .. 
Z tego tyturu osi,!gnylam w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ...................................................... .. 
2. Zarz'!dzam dzialalnosci,! gospodarcz,! lub jestem przedstawicielem, pemomocnikiem takiej dzialalnosci 

(nalezy podac formy prawn'! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy ............................. .. ............ .... .. ...... .............. .. 

- osobiscie nie dotyczy ................................................................................................... .. ...................................... .. 

- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy .............................................................................................................. .. 

Z tego tytulu osi,!gnytam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .......... .. ......... .. .............................. .. 


VII. 
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy .... ..... .............. ...... ............... .. ..................... .... . 

- jestem czlonkiem zarz'!du (od kiedy): nie dotyczy ............................ ... .. ...................................................... ... ... . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ...... .. ..... .. ............... .... ... .. .................................. ... .... .. 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .. .................... .. .......... ... .... .. .......... .. .... ... ........ ....... . 

Z tego tytulu osi,!gnylam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ... . .. . ........ ...... ...... ....... ..... ........ .. .. 

2. W sp61dzielniach: 

nie dotyczy ............................ ..... .. ......................................................................................................................... . 

- jestem czlonkiem zarZi)du (od kiedy): nie dotyczy .............................................................................. ......... ..... . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): nie dotyczy ........ .. ...... .... ...................................... ................. . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .......................... ....... ............. ............ ... .. ........... .. 

Z tego tyturu osi,!gnylam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ..... . ... ................... .. .................... . 

3. W fundacjach prowadz'!cych dzialalnosc gospodarcz,!: 

nie dotyczy ........................................................................................... .. ..... ......... ... .. .. ..... ................................ .. .. .. 

- jestem czlonkiem zarz'!du (od kiedy): nie dotyczy ................... .. ................ ..... ............... .................. .. ... ...... ... .. .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .. .... ................. : ........................................................ . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .................................................... .............. ......... .. 

Z tego tyturu osi'}gnylam w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ........... ..... .. .. ................................ . 


VIII. 

Inne dochody osi:!gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zaj'Yc, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2014: 53429, 19 zl 



IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku 
pojazd6w mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): Fiat Panda Dynamic, 20 II r., wartosc 

22000 zl 

X. 

Zobowi~zania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10000 ztotych, w tym zaci~gni~te kredyty i pOZyczki oraz 
warunki , najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt 
hipoteczny na budow~ domu jednorodzinnego w wysokoSci I 29640CH F 

CZI';SC B 

r 

........ .. ....... ~ . .. ~~G
~ 
(podpis) 

Mszczon6w, 28 .04.2015 
(miejscowosc, data) 

[I] Niewlasciwe skreslic. 
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji 

roslinnej i zwierz~cej , w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 


