ADCZENIE MAJ,tTKOWE

daj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1
Sniadowo. dnia 05.04.201 8r.
Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy wpisad "nie
dotyczyt'.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleLnoSd poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malLeflsk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w

kraju iza granic1.

5. O5wiadczenie maj4tkowe obej muj e r6wnieL wierzytelno5ci pienig2ne

6. W czgSci A o5wiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

cz4sc A
J

a, nrZej podpisany(a)

Krystyna Weronika Olszewska rodowe JastrzgbSka
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.07.1956r. w Starym Ratowie
IJrz4d Gminy Sniadowo - inspektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzcnia dzialalnoSci
Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr ll3, poz. 715 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 22000 r. Nr 26, poz. 306 oraz 22002 r. Nr 713, poz.984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.22001r. Nr 742,po2. l59l oraz
22002 r. Nr 23,po2.220, Nr 62,po2.558, Nr Il3,poz.984, Nr I53,poz. 1271iNr214, poz. 1806),zgodniez
aft. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz1ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
gospodarc zej przez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U .

st4nowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 13029,2t zl

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

'papiery warto5ciowe: nie dotyczy

1.

Dom o powierzchni: nie dotyczy rrf , o

wartoSci:

tSrtut

prawny: ..........

2. Mieszkanie o powierzchni: 53,6 12, o wartoSci: 60000,00 zl !r/,ut prawny: wsp6lnoSd maj4tkowa Akt
Notarialny Rep.A Nr 2934/92 z dnia 30.06.1992r.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: ...........

Ztego tJrtutu osi4gn4lem(lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
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ilI.
Posiadam udziaLy w sp6lkach handlowych - naleLy poda6 Iiczbg i emitenta tdziat6w: nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz

Ilyo udziaL6w w sp6lce:

Ztego tlrtutu osi4gn4lem(lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - na\e|y podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni? I0% akcji w sp6lce:

Ztego tlrtutu osi4gn4lem(lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylqczeniem mienia prrynaleinego do jego maj4tku odrgbnego) od
Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naleZy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

VL
1.

Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (naIeLry podai

for-g prawn4 i przedmiot dziaLalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotvczv
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tlrtutu osi4gn4lem(lam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2. Zarzydzam dziatalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(na\ezry

podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie zinrrymi osobami nie dotyczy

Ztego qrtutu osi4gn4lem(lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
1.

-

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

ril; ;il;
-
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego brtutu osi4gn4lem(tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2,W sp6tdzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

fil;; ;*';; ;;il; ;.--j;.j il;"');;;; il;;;'
Ztego tlrtutu osi4gn4lem(tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

VITI.
Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub imej dziaLalnoSci zarobkowej lub zajg6,
uzyskiwanychzkahdego tlrtulu: umowa o pracg 49675117 zl

z podaniem kwot

rx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych nateLy
podaC markg, model i rok produkcji): nie dotyczy

f

X.
ZobowiEzania pienigine o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poiryczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zJru z jakim zdarzenieffi, w jakiej wysokoSci): nie

,

CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233
ni eprawdy Iub zataj eni e praw dy gr o zi kar a p o zbawi en ia wo lno c i.

$I

Kodeksu karnego za podanie

S

Sniadowo, dnia 05.04.2018r.
(miejscowoSC, data)

I Niewla$ciwe skreslii.
2 Nie dotyczy dzialalnofici wytw6rczej

zakresie go spodarstwa rodzinnego.
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w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
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