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OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
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radneso gminy

Nowe Miasto, dnia 17 kwletnia 2018 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiCizana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i
zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiCizana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majCltkowych, dochodow i zobowiCizan do majCltku odrQbnego i majCltku objQtego
matienskCl wspolnosciCi majCltkowCl.
4. OSwiadczenie 0 stanie majCltkowym dotyczy majCltku w kraju i za granicCi.
5. Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniQzne.
6. W cZQsci A oswiadczenia zawarte SCi informacje jawne, w czQsci B zas informacje niejawne
dotyczClce adresu zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomoSci.

CZ~StA
Ja, niiej podpisany(a) Danuta Olechowicz rod. Olechowicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01.01.1966 r. w Miszewie B
Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie - konserwator - inkasent
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sit: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorziidzie gminnym (Oz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodziice w sktad mafienskiej
wsp61nosci majiitkowej lub stanowiiice m6j majiitek odrt:bny:

I.

Zasoby pienit:ine:
- srodki pienit:ine zgromadzone w walucie polskiej: 41.000,-zt
- srodki pienit:ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe:
nie dotyczy

Ii-

,
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastt:pujqce
mienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datt: nabycia, od
kogo:
nie dotyczy
VI.

1. Prowadzt: dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac formt: prawnq i przedmiot dziafalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie : nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnqfem(t:fam) w roku ubiegfym przychOd i dochOd w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej
dziafalnosci (nalezy podac formt: prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytufu osiqgnqfem(t:fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): nie dotyczy
- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nige dotyczy
Z tego tytufu osiqgnqfem(t:fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajt:c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: - ze stosunku pracy - 39.207,37 zf
- umowy-zlecenia - 4.066,40 zf
- dieta radnego - 2.850,00 zf

IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0

wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac markt:, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pienit:zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnit:te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy

