
O^WIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zastppcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz^dzajgcej i cztonka organu zarz^dzajgcego gtninng osob^ prawn^

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Minsk Mazowiecki, dnia 28.04.17 r.
(miejscowodd)

Uwaga:

1.Osoba skladajqca odwladczenie obowii|zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypelnie-
nia kaZdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisad ..nie dotv-
cz.

3.Osoba skladajaca odwiadczenie obowiqzana jest okredllfc przynaleZnodrt poszczegdlnych sktadnikdw majgt-
kowych, dochoddw i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzeiisk^ wspdlnodciq ma-
j^tkow^.

4.Odwiadczenie majqtkcwe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5.Odwiadczenie majgtkowe obejmuje rdwniei wierzytelnodci plenipZne.

6.W cz^dci A odwiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^dci B zad informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania skladajgcego odwiadczenie oraz tniejsca potoienia nieruchomodci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Jolanta Mariola Damasiewicz z domu Milosz,
(i^iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.03.1970 w Warszawie

Sekretarz Gminy Mihsk Mazowiecki
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funk^a)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnodci go-
spodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr113, poz. 984iNr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
odwiadczam, Ze posiadam wchodzgce w sktad matZeiiskiej wspdlnodci majgtkowej lub stanowigce mdj majatek
odr^bny:

I.

Zasoby pieni^Zne:

—drodki pieni^2ne gromadzone w walucie polskiej: 20 tys. zt wspdh^tasnodd matZertska

—drodki pieni^2ne gromadzone w walucie obcej: 7 tys.$, 500 Euro,500 GBP wspdhvlasnodd matZertska

—papiery wartodciowe: nie dotyczy
na kwot^:

II.

1.Dom o powierzchni: 1. 60, 2. 200 m2, o wartodci: 1. 80 tys. zt, 2. 20 tys. tytut prawny: 1 .wspdtwtasnodd

matZertska pozwolenie B 7351-320/2001, 2. wspdtwtasnodd matZertska 1/20 udziatdw darowizna akt not. REP

5990/2004
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartodci:tytut prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1.6 ha

o wartodci: 45 tys.zt

rodzaj zabudowy: stary drewniany dom do rozbidrki ew. generalnego remontu, azopa

tytut prawny: wspdtwtasnodd matzertdka, zakup akt not. REP A 287/2009



Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysoko^ci: przychdd: 1470,02 zt dochdd:

Ozt

4. Inne nieruchomodci:

powierzchnia: 1. nieruchomodd rolna 0,99 ha

2.1/20 udziatdw w dzialce budowlanej o pow.0,1374 ha

3.nieruchomodd niezabudowana o pow 0,1600 ha

4.nieruchomodd niezabudowana o powierzchni 0,2345 ha

o wartodci:

1.50tys. zi.

2.20 tys.zt.

3.15 tys.zt.

4. 457,275 tys. zt

tytut prawny:
1.wspdtwlasnodd matZehska zakup 0,74 ha akt not. REP 12051/02 i darowizna 0,1208 ha akt not. REP 11073/01.

2.wspdtwtasnodd matZehska darowizna 1/20 udzialdw akt not. REP 5990/2004.

3.wspdlwtasnodd matZehska zakup akt not. REP 13654/08

4.wspdtwlasnodd matZehska zakup akt. not. REP 922/2016

III.
Posiadam udziaty w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta udziatdw:

nie dotyczy
udziaty te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% udziatbw w spdlce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowi? pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spbtce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko^ci: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^ku odr^bnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkhw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i dat^ nabycia, od kogo: dziatka rolna o pow. 0,74 ha zakupiona w drodze przetargu nieograniczonego od

gminy Sabnie dnia 29.11.02 r.

VI.

1.Prowadz^ dziatalno^d gospodarcz^2 (naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalno^ci): nie dotyczy

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysoko^ci: nie dotyczy
2.Zarz^dzam dziatalnodci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalno^ci

(naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalno^ci): nie dotyczy

—osobi^cie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy



Zobowigzania pieni^zne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):
kredyt hipoteczny w ING Bank Slgski na zakup dziatki, na dzied 31 grudnia 2016 wysokoSd kredytu -171 781,76 zt

Z tego tytutu osiggngtem(^tam) w roku ubieglym doctidd w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1.W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgn^lem(gtam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.W spdtdzielniach:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyczy
—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: nie dotyczy

3.Wfundacjactr prowadzgcych dziatalnosc gospodarczq:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osiggngtem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia tub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuto: 99 668,64 brutto za 2016 r. z tytutu zatrudnienia

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podac mark^, model i rok produkcji): wymienione nizej sktadniki mienia stanowig wspdtwtasnosc matzeriskg:
1.Samochdd osobowy Honda Jazz z 2011 r.
2.Samochod osobowy BMW X3 z 2011 r.
3.Samochdd GMC C 4500 z 2003 r.
4.Samochdd MAN TGM 15280 z 2008 r.
5.R^bak do gat^zi VERMEER BC 935 z 2000 r.
6.R^bak do gat^zi BANDIT AW65 z 2003 r.
7.R^bak do gat^zi BANDIT 90 z 2002 r.
8.Frezarka do pni RAYCO AC 1665 z 1998 r.
9.Frezarka do pni RAYCO RG 90 z 2007 r.
10.Wiertnica DITCH WITCH JT1220 z 2005 r.
11.Przeciskacz DITCH WITCH P 80 z 2002 r.
12.MULCHER FAE/SSL150
13.CAT 287B z 2005 r.
14.Koparka JCB 8014 z 2009 r.
15.Wozidto technologiczne AUSA z 2007 r.
16.Kosiarka Amazone 2000 r.
17.Nissan Cabstar 35 E 120 z 2003 r.
18.Nissan Cabstar z 2000 r.
19.Subsite TK Recon z 2016 r.



1NiewtaSciwe skre^lid.
2Nie dotyczy dziatalnosct wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkqi ro^linnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowycb.

Minsk Mazowiecki, dnia 28.04.17 r.
(rmepcowosc, data)

Powyzsze owiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233  1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


