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Serock, dnia 12.04.2019r.
(miejrcowo$t)

Uwaga:
1.

2.

3.

Osoba skladajqca ~Swiadczenieobowiqzanajest dozgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypdnienia kaidej z rubryk.
Jefell poszczeg6lne mbryki nle majdujq w konkretnym ptzypadku zastosowania, nalety wpisaC
,nie doh/crv".
Oaoba skladajqca ojwladczenie obowiqzana jest olvebli6 ptzynaleino(6 poszweg6lnych
skladnik6w mahtkowych, dochod6w I zobowiqzai3 do majqtku odwbnego I majqtku objgtego
matieftskq.wsp6lndciq majqtkowq.
Ogwiadczenie majqtkowe doGczy majqtku w kraju i za granlcq.
06wiadczenie malatkowe obeimuie r6wniei wierrvteino5ci ~ienieine.
w czggci A ogwiahczenia z i i l i e sq informacji jawne, w czgbci B zag lnformacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego 06wiadczenie oraz miejsca pdoienia
niemchomdci.
~

4.

5.
6.

la, niiej podpisany(a),

MONiKA ORDAK,
(irniona i narwisko oraz nazwkko rodowe)

urodzony(a) 27.06.1976r. w Puttusku

URZqD MlASTA I GMINY SEROCK
ul. Rynek 21
05 - 140 Serock
SKARBNIK MIASTA I GMINY SEROCK

-

(miejrre zatrudnienia, rtanawirko Iub funkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoici
gospodarczej przez osoby pdniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e
. .
. .
posiadam
majqtek odrebny:
1.

Zasoby pienieine:

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 2.000 zt (dwa tysiqce ztotych).
- irodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: NiE DOTYCZY
- papiery wartogciowe: NiE DOTYUY

11.

1

Dom o powierzchni:
wieczystej 15653

125,lOm', o wartoici:

300 tys. zt. tytut prawny: wtafciciel- nr ksiggi

2

Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYUY m: o wartoici: NIE DOTYUY tytul prawny: NIE DOTYCZY

3

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne
powierzchnia: 2,5013 ha
o wartoici: 10 tys. Zt(1/12 wartoici)
rodzaj zabudowy: budynek rnieszkalny o powierzchni 76 m2
tytut prawny: wsp6lwlaidciel w 1/12 z innymi osobami
Z tego tytutu osiggngtern(~1am)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofci: 0,00 zt.

4. lnne nieruchomofci: powierzchnia: 520 m2dziatka pod dom poz. 1
o wartoici: 42 tys. d.
tytul prawny: wlafciciel - nr ksiggi wieczystej 15653
111.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udziat6w: NIE DONUY

udziaty te stanowig pakiet wigkszy n i i 10%udziat6w w sp6tce: NIE DOTKZY

Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: NIE DOTYCZY
IV.

-

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta akcji: NIE D O T Y M

akcje te stanowig pakiet wigkszy n i i 10% akcji w sp6tce: NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osiqgngtem(gtarn)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: NIE DOTYUY

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j rnationek, z wylgczeniern mienia przynaleinego do jego rnajqtku odrgbnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwigzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujpce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu naleiy podat opis rnienia i date nabycia, od kogo:

-

NIE DONCZY

VI

.

1. Prowadze dziatalnoit gospodarczg "(naleiy podat formq prawn4 i przedmiot dziatalnofci): NIE DOTYUY

- osobilcie NIE DOTYCZY
-wspblnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnglem(e(am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokodci: NIE DOTYUY
2. Zarzqdzam dzialalnoicig gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnwnocnikiem takiej dziatalnofci
(naleiy podat forrnq prawng i przedmiot dziatalnodci): NiE DOTYCZY

............................................................................................................................................................................................

- osobidcie NIE DOTYUY
............................................................................................................................................................................
- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYUY
Z tegotytulu osiqgn?fem(e(am) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: NIE DOTYCZY
VII.
1.W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYUY

-jestem cdonkiem zarzgdu (cd kiedy): NIE DOTYCZY
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

...................................................................................................................................................................................

- jestem utonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYUY

....................................................................................................................................................................................

Z tego tytulu osiqgnglem(.$am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: NIE DOTYUY
2. W sp6ldzielniach: NIE DOTYUY

............................................................................................................................................................................

- jestem cdonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYUY

- jestem utonkiem rady nadzorue "'(od kiedy): NIE DOTYCZY

.................................................................................................................................................................................

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiggnqlem(e1am)w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: NIE DOTYUY
3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoit gospodarczg: NIE DOTYCZY

............................................................................................................................................................................

- jestem cdonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiggnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: NIE DOWUY
VIII.
lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnlenia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajet, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:
umowa o praq - 137.809,59 zt,
renta rodzinna - 29.288,52 zl,
gospodarshvo rolne - 0,00 zt
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 OW zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy
podat marke, model i rok produkcji):
OPEL ASTRA SEDAN rocznik 2016

X.
Zobowiqzania pienieine o wartdci powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyuki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjaklej wysokofd):
PKO Bank Polski - 235.219,52 zl poiyczka hipoteczna na remont domu,
PKO Bank Polski - 11.091.38 zt - kredyt konsumpcyjny na remont domu,
PKO Bank Polski 16.300,00 zl -limit odnawialny w rachunku bieiqcym na cele konsumpcyjne,
Getin Noble Bank S.A. - 49.295.53 d - kredyt samochodowy

-

-

Powyisze oiwiadczenie skladam 9wiadomy(a), i i na podstawie art. 233 5 1Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

Serock, 12.04.2019r.

...........................................................
(rnielscowoi~,data)

' Niewiaiciwe skreilit.
" Nle dotyczy dzialainoici wytw6rczej w roinictwie w zakresie produkcji roflinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

"' Nie dotyczy rad nadzorczychsp6ldzielni rnieszkaniowych.

