
decyzje administracyjne w imlenlu w6jta ' 

Serock, dnia 19.04.2018 r. 
Imk)rmvo3t) 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca 04wiadczenle obowiqana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego 

wypetnienia kaidej z ~ b r y k .  
2. Jeteli po~zczeg6lne ~ b r y k l  nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy wpisae 

,nie dotvczv". 
3. Osoba sktadajqca odwiadczenie obowiqzana jest okredliC pnynaleinodt poszweg6lnych 

skladnik6w majqtkowych, dochodbw i zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego 
mdtehska ws~6ln04cia maiatkowa. . . 

4. Wwiadczenie majqtk&e dkbczy majqtku w kralu i za granicq. 
5. Odwiadwenie mii(tkowe obdmuje rdwniet wlerryteln&cl pienlqtne. 
6. W czeSci A odwiadczenia zawalte sa informacie iawne. w uedcl B zaS informacie nielawne 

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcegd o4iiadczenle oraz mlejsca- pdotenia 
nieruchomo4ci. 

Ja, niiej podpisany(a), Magdalena Marlola Kawatowska, Makwvska 
(Irnlona I nawlrko oral nazwirko rodowe) 

urodzony(a) 23 maja 1987 roku 
w Puttusku 
Urz3d Miasta i Gminy w Serocku 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
Kierownik Urzpdu Stanu Cywilnego, 

(mlejuezanudnlenla, rtanowlrko lubfunkcja) 

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniueniu prowadzenia dziatalnoici 
gospodarczej przez osoby pelnipce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. POI 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  
posiadam . . , .  . stanowipce m6j majptek odrpbny: 

1. 
Zasoby pienigine: 

-irodki pienieine zgromadzone w waiucie poiskiej: 20 000 z l  
- irodki pienipine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartoiciowe: nie dotyczy 
na kwotg: nie dotyczy 

11. 
1 Dom o powierzchni: 80 m', o wartdci: 150 000 z l  tytul prawny: wlasno<t 

2 Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m: o wartoici: nie dotyuy tytut prawny: nie dotyczy 

3 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne , powierzchnia: 9 ha 



o wartoici: 400 000 z l  
rodzaj zabudowy: siedlisko 
tytul prawny: wlasnoit 
Z tego tytulu osiqgnqlem(q1am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: 0 z1 

4. lnne nieruchomoici: dzialka budowiana, powierzchnia: 1500 m2 
o wartoici: 70 000 z l  
tytut prawny: wlasnoit 

111. 
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udzialow: nie dotyczy 

udziaiy te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% udzialow w spoke: nie dotyczy 
Z tego tytulu osi?gn?tem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podat liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% akcji w spotce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osi?gn.$em(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

v. 
Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majgtku odrebnego) od 
Skarbu Paristwa, innej palistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze 
przetargu - naleiy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo: 

Nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadze dzialalnoit gospodarczq "(naleiy podat forme prawn? i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy 
- osobiicie nie dotyczy 
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osi?gnqtem(@am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoici: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dzialalnofciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici 
(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): 

Nie dotyczy 
- osobiicie 
Nie dotyczy 
- wsp6lnie z innymi osobami 
Nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~1am) w roku ubieglym dochod w wysokoici: 
Nie dotyczy 

VII. 
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 






