Wplyn^io
Urz^d Gminy Miiisk Mazowiecki
Kancelaria Niejawna

OSWIADCZENIE MAJATKOWEdnta.l0.,.flU^^d&^^

radnego gminyNrJIO^ JLi^^^^J^ zalJL
Minsk Mazowiecki, dnia 30 kwietnia 2019 r.
(miejscowosc)
Uwaga:
1.Osoba sktadajc)ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotvczv".
3.Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maj^t-

kowych, dochodow i zobowi^zari do maj^tku odr?bnego i maj^tku obj?tego matzerisk^ wspolnosci^ maj^tkow^.
4.Oswiadczenie o stanie majcjtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5.Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa) informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadajcjcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Jolanta Mariola Damasiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27 marca 1970 r. wWarszawie
Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki, sekretarz
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzeiiskiej wspolnosci
maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:
I.

Zasoby pieni?zne:
—srodki pieni?zne gromadzone w walucie polskiej: 420 tys. zi. wspotwiasnosc matzeriska
—srodki pieni?zne gromadzone w walucie obcej: 1100 Euro, 100 $, 5600 GBP wspotwtasnosc matzeriska
—papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot?:
II.
1.Dom o powierzchni: 1. 60, 2. 200 m2, o wartosci: 1. 80 tys. zt, 2. 20 tys.

tytut prawny: 1 .wspotwtasnosc matzeiiska pozwolenie B 7351-320/2001, 2. wspotwtasnosc matzeriska 1/20
udziatow darowizna akt not. REP 5990/2004
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1.6 ha
o wartosci: 45 tys.zt.
rodzaj zabudowy: stary drewniany dom do rozbiorki ew. generalnego remontu, szopa

tytut prawny: wspotwtasnosc matzeriska, zakup akt not. REP A 287/2009
Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 1780,94 zt, dochod 0 zt.
4.Inne nieruchomosci:
powierzchnia:
1. nieruchomosc rolna 0,99 ha

2.1/20 udziatow w dziatce budowlanej o pow.0,1374 ha
3.nieruchomosc niezabudowana o pow 0,1600 ha
4.nieruchomosc niezabudowana o powierzchni 0,2345 ha
5.nieruchomosc niezabudowana o powierzchni 0,0133 ha
o wartosci:
1.50 tys. zl.
2.20 tys.zt.
3.15 tys.zt.
4.457,275 tys. zt
5.12,177 tys. zt.

tytut prawny:
1.wspotwtasnosc matzehska, zakup akt not. REP 12051/02 i darowizna REP 11073/01
2.wspotwtasnosc matzehska darowizna akt not. REP 5990/2004
3.wspotwtasnosc matzehska zakup akt not.REP 13654/08
4.wspotwtasnosc matzehska zakup akt not.REP922/2016
5.wspotwtasnosc matzehska zakup akt not. REP 5327/2018
III.
1.Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:
nie dotyczy
udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w spbtce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2.Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podab liczb? i emitenta udziatow: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
IV.

1.Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2.Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu Paiistwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mie
nia 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, dziatka o pow. 0,0133 ha zakupiona w drodze przetargu nieograniczonego od
skarbu pahstwa dnia 11 lipca 2018 r.
VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
—osobi^cie nie dotyczy
—wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^lem(^iam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
—osobiscie nie dotyczy
—wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): 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 osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 114 121,09 zt. umowa o prac? w Urz?dzie Gminy Minsk Mazowiecki
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark^, model i rok produkcji): wymienione nizej sktadniki mienia stanowi^ wspotwtasnosc matzerisk^:
1.Subsite TK Recon z 2016 r.
2.Samochod osobowy BMW X3 z 2011 r.
3.Samochod GMC C 4500 z 2003 r.
4.Samochod MAN TGM 15280 z 2008 r.
5.Multione 840 z 2011 r.
6.Agregat hydrauliczny
7.R?bak do gat?zi BANDIT 90 z 2002 r.
9.Frezarka do pni RAYCO RG 90 z 2007 r.
10.Frezarka do pni RAYCO Mini Force Work
11.HDSBefard
12.Wiertnica Ditch Witch JT2020 z 2011 r.
13.Glebogryzarka Muratori z 2017 r.
14.Koparka JCB 8014 z 2009 r.
15.Kosiarka Amazone 2000 r.
16.Nissan Cabstar 35 E 120 z 2003 r.
17.Nissan Cabstar z 2000 r.
18.Opel Movanoz2018r.
19.Koparka Wacker Nouson VDS18 z 2018 r.
20.Mikrowiertnica hydrauliczna z 2018 r.
21.kontener biurowy
X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt hipoteczny w
ING Bank ^l^ski na zakup dziatki, na dzieh 31 grudnia 2018 r. wysokosc kredytu - 146 283,83 zt oprocentowanie
3,46%, leasing samochodu Opel Astra V z 2017r. w mLeasing oprocentowanie 1,66%, wysokosc rat do sptaty na
31 grudnia 2018 r. 24 479,62 zt.

