(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba skladajClca oswiadczenie obowiCIZana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, nalez
wpisac "nie dotvczy".
3. Osoba skladajClca oswiadczenie obowiCizana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnyc
skladnikow majCltkowych, dochodow i zobowiCIZan do majCltku odr,bnego i majCltk
obj,tego malZenskCl wsp61nosciCi majCltkowCl.
4. Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym dotyczy majCltku w kraju i za granicCi.
5. Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieni,zne.
6. W cz,sci A oswiadczenia zawarte sCi informacje jawne, w cz,sci B zas informacje niejawn
dotyczClce adresu zamieszkania skladajiilce90 oSwiadczenie oraz miejsca polozeni
nieruchomosci.

CZf;SC A
Ja niiej podpisany(a), Danuta Olechowicz rod. Olechowicz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01.01.1966r.w Miszewie B
Zaklad Uslug Wodnych dla Porzeb Rolnictwa w Mlawie - konserwator - inkasent
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a sam0rzt4dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, paz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzClce w
skfad malZeriskiej wsp61nosci majCltkowej lub stanowiClce m6j majCltek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~tne zgromadzone w walucie polskiej:40.000,-zt
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej:nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczyna kwot~:

II.
1. Dom 0 powierzchni: 85 m
tytuf prawny:

2

, 0

wartosci:230.000,-zt

2. Mieszkanie 0 powierzchni:nie dotyczy m
tytuf prawny:

2

, 0

wartosci:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna , powierzchnia:11,21
o wartosci: 100.000,-zt
rodzaj zabudowy:budynek gospodarczy
tytuf prawny:
Z tego tytufu osic=tgnc=tfem(~am) w roku ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci: 5.000,-zt i
3.500,-zt.
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci:
tytuJ prawny:
III.
1.

Posiadam

udziafy w sp6Jkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lu
w kt6rych uczestniczc=t takie osoby - nalety podac licz~ i emitenta udziaJ6w:
nie dotyczy
udziaJy te stanowic=t pakiet wi~kszy nit 10 % udziaf6w w sp6Jce:
przedsi~biorc6w,

Z tego tytuJu osic=tgnc=tJem(~am) w roku ubiegfym dochOd w wysokosci:
2.

Posiadam udziafy w innych sp6Jkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w
bnie dotyczy
Z tego tytuJu osic=tgnc=tfem(~am) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci:

IV.
1.

Posiadam

akcje

w

sp6Jkach

handlowych

z

udziafem

gminnych

os6b

prawnych

lu

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczc=t takie osoby - nalety podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowic=t pakiet wi~kszy nit 10 % akcji w sp6Jce:
Z tego tytuJu osic=tgnc=tJem{~am) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp6Jkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: ni
dotyczy
Z tego tytufu osic=tgnc=tfem{~am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

V.
Nabyfem(am) (nabyf m6j m~onek, z wyfc=tczeniem mienia przynaleznego do jego majc=ttku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostki samorzc=tdu terytorialnego, ich
zwic=tzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujc=tce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze
przetargu - nalety podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI.
1.

Prowadz~ dzia~lnos6

gospodarczCl (naleiy poda6 form~ prawnCl i przedmiot dzia~lnosci):

- osobiscie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytu.u

osiClgnCl.em(~am)

w roku

ubieg~m

przych6d i doch6d w wysokosci:

2. ZarzCldzam dzia~lnosciCl gospodarczCl lub jestem przedstawlcielem, p~nomocnikiem taki j
dziatalnosci (naleiy poda6 form~ prawnCl i przedmiot dzia.alnosci):nie dotyczy
- osobiscie
- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu

osiClgnCltem(~am)

w roku

ubieg~m

doch6d w wysokosci:

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba
jestem cz.onkiem zarzCldu (od kiedy):

sp~ki):

nie dotyczy

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy):
Z tego tytutu osiClgnCl.em(~am) w roku ubieg~m doch6d w wysokosci:
VIII.
Inne dochody oSiClgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub

zaj~6.

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: z tytutu zatrudnienia .40.686,81zt
umowa zlecenie ·4.032.00 zt
dieta radnego • 2.250,00 zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000 zt (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy poda6

mark~,

model i rok prOOukcji): nie dotyczy

x.
ZobowiClzania pieni~i:ne 0 wartosci powyzej 10.000 zt. w tym zaciClgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki. na jakich zosta~ udzielone (wobec kogo, w zwiClzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy
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