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f ' Y Gm:ny

,adnego gminy
Nowe Miasto, dnia 30.04.2020 roku.

0~"';i'<k'

(mleJscowost)

Uwaga:
1.

Osoba sktadaj<tC3 oswiadczenie obowlCJzana jest do zgodnego I prawd<t. starannego i

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk.
Jezeli poslczeg61ne rubryki nle znajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat
",nle dotyczy",
3. Osoba sktadaj<lca oSwiadczenie obowiilzana Jest okreslit przynaleinoSt poslczeg61nych
sktadnlk6w maj<ltkowych, dochod6w i lobowi<l,zan do maj<ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego
matiensk.ct wsp6Inosc!<t maj<ltkow<l.
4. Qswiadczenie 0 stanle maj"tkowym dotyczy maj<ttku w kraju i za granic".
S. Oswiadczenie 0 stanle maj ..tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pleniE:ine.
6. W czE:Sci A oswladc.zenia Z3warte SOl informacje jawne, w cZ~Scj B zas Informacje niejawne
dotycz<lce adresu zamieszkania sktadajeacego oswladczenie oraz miejsca polozenia
nleruchomosci.
2.

CZ(st A
Ja, nizej podpisany(a) Eugeniusz OlszewskI rod. Olszewski
(imiona i nazwisko ora! nazwlsko rodowe)

urodzony(a) 13.02, 1957 r. w Miszewie B
emeryt

............................................................................................................................................................................ ,
(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcJa)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorz&dzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz . 1875), zgodnie z art . 24h lej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchOd zilce w sklad manenskiej
wspolnosci maj<ltkowej tub stanowiqce m6j majqtek odrebny:
I.
Zasoby pienieine:
- srodki pienie:ine zgromadzone w walucie polskiej: 40.000, - zl

- srodki pienie:zne zgromadzone w watucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartOSciowe: nie dotyczy
......................................... na kwote: ................. ........ " .................... " ................ .... ............

II.
1. Dam 0 powierzchni: 140 m2, 0 warto$ci:

150.000,· zf

tytul prawny: wsp6twiasnoU
2. Mieszkanie a powierzchni: nie dotyczy, 0 wartosci : ................................................................... ,'

tytul prawny: ..................................... .......... ... .......... .... .............. .... ...... .... ....... ..... ......... ...... ............. .
3. GospodarstwQ rolne :
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

o wartosci:
rodzaj zabudowy :
tytu! prawny:

Z tego tytulu

osiqgn'llem(~laml

w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosc i: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: dzialka zabudowana

0

pow. 0,13 ha pod budynkiem mieszkalnym

o warto~ci: 20.000,- 21
tytul prawny: wsp6twlasnosc

III.
l.Posiadam

udziaty W sp6/kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestniclq: takie osoby - nOlleiy podac 'iczb( i emitenta uctlialow

lub

przedsi~biorcow,

nie dotyczy

udzia/y te stanowiq: pakiet wi(kszy nii 10% udziat6w w spoke: nle dotyczy
Z tego tytulu osi'lgnqlem(~/amJ w roku ubieg/ym dochod w wysokosci: ......... ........................................... .
2. Posiadam udziaty w innych spo/kach handlowych - naleiy podac Ijczb~ i emitenta udzia/6w:
Nie dotyczy
Z tego tytulu osiq:gnq/em(~tam) w roku ubieg/ym docMd w wysokosci: ..... ....... ...... ..... .. ........ ....... ..... ...

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przeds j ~bjorc6w,
w ktorych uczestniczq: takie osoby - nalety podac Ijczb~ i emitenta akcji :
nie dotyay

akcje te stanow iq: pakiet

wj~kszy

nii 10% akcji w sp6lce ; .. .......... ... ...... ....................... ........ ............... ........

Z tego tytulu osiq:gnq:tem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ........ ........................................... .
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac \i cz b~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ..................... ............................. .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrE;:bnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du
terytorialnego, ich zwi~zk6w, komunalnej osoby prawnej tub zwi~zku metropotitatnego nast~puj<)ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pnetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od
kogo: nie dotyczy

VI.
1. ProwadzE; dzialatnoSt gospodarcz<) (nalety podac formE: prawnq, i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy
- osobiscie ... ............................. ............... ... ............... ............ .................. ........................................................... .

" z IOnyml. oso bami. ........................................... .................................................... ... ..........................
- ws p6J "Ie
Z tego tytutu osiqgnq;lem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ............... ..................
2. Zarzqdzam dzialalnokiq gospodarcz<) lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dzialalnOSci (naleiy podac formE: prawnq; i przedmiot dzialalnosci) : .............................................................
- osobiscie ....................................... .................. ...... ....... ....... ............................... ................ ........................... ....
- wsp61nie z innymi osobami ........................................................................ .... .................... ............. ..... ..
Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: ................................ ..

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): ................... .... ................. ..... .. .... ................ ..... ......... ..... ........
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................... ...... ..
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ............ ......... ..... ............. ...... ....... ........ ...... ....... .. .... .
z tego tytulu

osiqgn<llem(~fam)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... ....... .... ... ....... .... ......... .... .

VIII.
Inne dochody osiq;gane z tytutu zatrudnienia tub innej dZialalnosci zarobkowej tub
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu :
- emerytura . 13 585,03 zl
- dieta radnego -1 .650,-zt

zaj~c,

z podaniem

IX.

Skladniki mienia ruchomego
mechanicznych naleiy podac

0

wartoSci powyiej 10 DOO ztotych (w przypadku pOjazd6w

mark~,

model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pieniE;:i:ne 0 wartosci powyzej 10000 z/otych, w tym

zaci'U::ni~te

kredyty i poiyczki oraz

wa runki, na jakich lostaty udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wyso ko Sci):
- nie dotyczy

