
osoby wydajqcej 
decyzje admlnistracyjne w lmieniu w6jta 

Serock, dnia 16.04.2019 r. 
(mieScowa6t) 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca dwladczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego 

wypdnienla kaidej z rubryk. 
2. Jetell po~zcreg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowanla, nalety wplsat 

3. Osoba sktadajqca oSwladczenia obowlvana jest okrehllC przynaleinoht poszczeg6lnych 
skladnlk6w majqtkowych, dochod6w I zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku 0bjgteg0 
maltehskq wspdlndciq majqtkowq. 

4. Ohwiadczenla majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Ohwladczenie majqtkowe obejmuje r6wnief wierrytelnohci plenlgtne. 
6. W czghci A ohwiadczenla zawarte sq Informacjs jawne, w wg5ci B zah informacje nlejawne 

dotyczqce adresu zamieszkanla skladajqcego dwladczenle oraz miejsca pdotenla 
nieruchomdci. 

CZ€$C A 

la, niiej podpisany(a), Magdalena Mariola Kawalowska, rod. Makowska, 
(imbna i narwirko atrz nsruirkc rodowe) 

urodzony(a) 23 maja 1987 roku 
w Puhusku 
Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzgdu Stanu Cywilnego, 

Irnielrce zatrudnienla, rtanowirb lub funkcia) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniueniu prowadzenia dzialalnoici 
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje pubiiczne (Dz. U. z 2017 r. POZ. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ofwiadczam, ie  
posiadam wchodzace w sklad maliehskiej wsp6lnofu majatkowej lub stanowigce m6j majatek odrcbny: 

1. 
Zasoby pienigine: 

- Srodki pienigine zgromadzone w waiucie polskiej: 8 000 21, majptek odrgbny 
- frodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartofuowe: nie dotyuy 
na kwotg: nie dotyczy 

11. 
1 Oom o powierzchni: 80 m: o wartoici: 150 000 z l  tytul prawny: wlasnoit 
2 Oom o powierzchni: 250 m: o wartoici: 350 000 21 tytut prawny: wtasnoft 
3 Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m: o wartoki: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 
4 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 9 ha 
o wartofci: 400 000 z l  
rodzaj zabudowy: siedlisko 



tytut prawny: wlasnoft 
Z tego tytulu osiggndem(@am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofci: 0 zt 

4. lnne nieruchomdci: powierzchnia: 1500 m' 
o wartofci: 70 000 zt 
tytut prawny: wtasnoit 

111. 
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udziat6w: nie dotyczy 

udziatyte stanowi? pakiet wigkszy n i i  10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiggngtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotyuy 

IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych -naleiy podat liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowig pakiet wigkszy n i i  10% akcji w sp6tce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiggngtem(c$am) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyczy 

v. 
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wylgczeniem mienia przynaleinego do jego majgtku odrgbnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwigzk6w. 
komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastgpujgce mienie, kt6re podlegato zbyau w drodze 
przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: 

Nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadzg dziatalnoft gospodarag "(naleiy podat formg prawng i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy 
- osobifcie nie dotyczy 
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytutu osiggnatem(c$am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarczg lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziaialnofci 
(naleiy podat formg prawn? i przedmiot dziatalnofci): nie dotyczy 

- osobifcie nie dotyczy 
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tegotytulu osiggn@em(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyczy 

VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 
- jestem utonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyuy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osiggn@em(c$am) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyuy 

2. W spMdzielniach: nie dotyczy 
- jestem utonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyuy 
-jestem ulonkiem rady nadzorczeW(od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej [od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiagngtem(gtam) w roku ubiegtyrn doch6d w wysokoia: nie dotyczy 



3. W fundacjach prowadzqcych dzialainoft gospodarczq: nie dotyczy 
- jestem cdonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyuy 
- jestem utonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyuy 
- jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytutu osiwnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyuy 

VIII. 
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnofci zarobkowej iub zajqt, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytulu: zatrudnienie w Urzqdzie Miasta i Gminy w Serocku- 74.483.94 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechaniunych naieiy 
podat markq, model i rok produkcji): Hyundai i 30,2008 rok, majqtek odrqbny 

X. 
Zobowiqzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokoici): nie dotyczy 

Powyisze ofwiaduenie sktadam iwiadomy(a), it na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci. 

Serock, dnia 16.04.2019 r. 
(miejscowoLt, data) 


