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oS~;ADciE-NiE MAff,T~'6t~ 
wajta, zaste:pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy. kie;:;nr~a ~edn05tJJi; jIfI~aCyjnej gminy, 

osoby zarz~dzajilcej i cdanka organu zan:<ldzaj<lcego gminn" osob"l prawn" or z Osobyr~da1"a; ·,\·.fi 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta 1 

Nowe Miasto, dnia 30 kwietnia 2020 r. 
(mil'j$~OwoU) 

Uwaga: 

1. 	 Osoba skladajilca oswJadczen fe obowl<lzana jest do zgodnego z prawdil, Slarannego i lUpelnego wypelnlenia 
kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeteli poszclegolne rubrykl nle lnajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat' "nle dotyCly". 
3. 	 Osoba skladaj<lca oswiaduenie obowililana jest okre~lit przynaleinosc poslczeg61nych skladnik6w 

majiltkowych, dochod6w i zobowi'lzan do majqtku odr~bne80 i maj'ltku obj~te8o malierisk'l; wsp61noscict 
maj'ltkow'l. 

4. O~wiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granic'l, 
S, O~wiadc,enie maj'ltkowe obe/muje r6wnlei wierlvtelno~i plenh:ine. 
6. 	 W clE;l~c1 A oswladczenia zawarte s<llnformacje jawne, w cZE;l~ci 8 za~ Intormacje nlejawne dOtyC2<1Ce adresu 

nmleszkania skladaj'lcego oswiadczenle oral mlejsca potoienla nieruchomosci. 

Ja, niiej podpisany(a), Anna Daszczynska, Olszewska 
(imiona i n.nwiskOora! nazwiSko rodow~) 

urodzony{a) 07 09 1978 w Ciechanowie 
Urzqd Gminy Nowe Miasta, Skarbnik Gminy 

(miejse@lalrudnienia, Slanowisko lub funkcjio) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowad zenia dzialalnosci 
gospodillfczej przez osoby pelniilce funkcj e publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraZ ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorl<ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. paz. 506), zgodnie z art . 24h tej ustawy 
o~wiadcza m, ie pas/adam wchodzqce w sktad malienskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj 
majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~i:ne: 
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej : Nie dotyczy 
- ~ rodki pieni~i:ne zgromadzone w walucie obcej : Nie dotyczy 
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy na kwot~: nie dotyczy 

II. 

1. Dam 0 powierzchni: 109 m2, 0 warto ~ci : 60000,00 tytut prawny: wlasno5 c 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy, 0 warto~ci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo ro lne: 

rodzaj gaspodarstwa; powierzchnia: nie dotyczy 
o wartoki: nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy 

tytut prawny: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem{~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w INYsokosci: nie dotyczy 


4. Inne nieruchomoki: 
powierzchnia : 0,159 nieruchomosc gruntowa pod zabudow~ 
o wartosci: 160aO,OOzi 

tytul prawny: wlasnoU 


http:Osobyr~da1"a;�,\�.fi


III. 


Posiadam udzialy W spo lkach handlowych - naleiy podac liczbf! i emitenta udzial6w: 

Nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wif!kszy nii 10% udziat6w w spotce: nie dotyczy 

2 lego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: nie dotyczy 


IV. 

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac riczb~ i emitenta akcji: 

Nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wie:kszy nii 10% akcji w sp6lce: 

nie dotyczy 

Z tego tytulu osi<tgn<jtem(t::1am) w roku ubiegfym doch6d w wysokoki: nie dotyczy 


V. 
Nabytem(am) (oabyl moj malionek. z wy1ctczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorzitdu terytorialnego, ich 

zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~puj<lce mienie, ktore podlegalo 
zbyclu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datE;: nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 
1. ProwadzE: dzialalnosc gospodarcz~2 (naleiy podac formE: prawn<l: i przedmiot dzialalnosci): oie dotyczy 

- osobikie nie dotyczy 
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy 

Z lego tytulu osiqgnctlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoki: nie dotyczy 

2. 	Zarzqdzam dzialalnOSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dZialalnosci 
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoki): nie dotyczy 
- Dsobiscie: nie dotyczy 
- wSpOlnie z innymi osobami : nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgn<l.Iem(t::1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : nie dotyczy 

VII. 
1. W sp61kach handlowych (nazwa. siedziba sp6Iki) : nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : nie dotyczy 
- jestem cztonkiem rady oadzorcze; (od kiedy) : nre dotyczy 

- jestem czfooki em komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osi~gnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : nie dotyczy 

2. W spoldzielniach: 

Nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): oie dotyczy 
- jestem czlookiem rady oadzorczep (ad kiedy): oie dotyczy 
- jest em cztookiem komisji rewizyjoej (od kiedy): oie dotyczy 

Z tego tytulu osi<1gn"lem(~fam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : nie dotyczy 
3. W fuodacjach prowadz~cych dZialalnosc gospodarcz~ : 

Nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): oie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): oie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgn<t1em(,=lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : nie dotyczy 



VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytufu : 
Wynagrodzenie za pracE;: Urzqd Gminy w Regiminie 19.685,79zl 
Wynagrodzenie za prace:: Urzqd Gminy Nowe Miasto 72. 114,70zl 
Zasilek chorobowy Zaklad Ubezpieczen Spolecznych 7.911, 70z1 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartok i powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
nalezy podac marke::, model i rok produkcji : 
Renault Megane Scenic 1.6 16V 2003 

X. 
Zobowiqzania pienie::ine 0 wartosci powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgnie::te kredyty i poz:yczki oraz 

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): 
Nie dotyczy 


