,-

skarbnika gmlny,
1 -

Serock, dnia 26.04.2018 r.
(rniejrcowo~t)

Uwaga:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Osoba skladajqca ~Owiadczenieobowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego Izupelnego
wv~etnieniakaidel z rubwk.
~&li
poszczeg6lr;e r u b j k l nie majdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naiety wplsaC

.
.
n
i
e
.

Osoba skladajqca 04wladczenle obowiqzana jest okre4ilt prrynaletnolC poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w I zobowiqzah do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego
makehskq wsp6lno5clq malqtkowq.
OOwladczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
Ohladczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wlerrytelnojcl plenlgtne.
W czgSci A 04wladczenia zawarte sq informacje jawne, w czglci B za4 informacJe nlejawne
dotyczqce adresu zamleszkania skladajqcego 04wiadczenie oraz miejsca pdotenla

Ja, niiej podpisany(a),

MONIKA ORDAK, ORDAK,
limlona Ina~wlrkooraz nazwirko rod-)

urodzony(a) 27.06.1976r. w PUtTUSKU
URWD MIASTA I GMlNY SEROCK
ul. RYNEK 21
05 - 140 SEROCK
SKRABNIK MIASTA I GMlNY SEROCK,
(miejrce zatrudnienia, rtanowlrko lubfunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniueniu prowadzenia dzialalnofa
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiune (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e
. .
. .
posiadam $
" majqtek odrgbny:
1.

Zasoby pienipine:
-irodki pienipine zgromadzone w waiucle polskiej: 1.000,Wzi

................................................................................................................................................................................
- irodki pienipine zgromadzone w walucie obcej:

NIE DOPIUY..............................................................................

- papiery wartofciowe: NIE DOTYCZY..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
na kwotg: NIE DONUY .....................................................................................................................................

11.

o wartoici: 300 tys. zl.

125,10m:

-

1

Dom o powierzchni:
wieczystej 15653

tytul prawny: wlafciciel nr ksiegi

2

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

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: indywidualne,
powierzchnia: 2,5013 ha
o wanoici: 10 tys. zt. (1112wanoici)
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny o powienchni 76m2
tytul prawny: wsp6hnrlafciciel w 1/12 z innyrnl osobami
Z tego tytulu osiqgnqlem(#am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: 0,OD zt.

3

4. lnne nieruchomoici: powierzchnia: 520 m2dzialka pod dom poz. 1
o wartoici: 42 tys. zt.

tytul prawny: wlaiciciel

- nr ksiegi wieczystej 15653

111.

-

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta udzial6w: NIE DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% udzial6w w sp6tce: NIE DOTYCZY

.................................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(e1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: NIE DOTYCZY

1%'.

-

Posiadam akcje w spdkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta akcji: NIE DOTYCZY.............................

.................................................................................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% akcji w spblce: NIE DONCZY

Z tego tytub osiqgnqlem(#am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: NIE DOTYUY

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem rnienla przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od
Skarbu Parlstwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku rnetropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo:

-

NIE DOTYCZY ......................................................................................................................................................................

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

VIII.
inne dochody osipgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqt, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytutu:
umowa o prace - 127.100,87 d
inne ir6dta (zakladowy fundusz Swiadcze~isocjalnych)
renta rodzinna - 28.557,86 zt
gospodarstwo rolne - 0,00 zi

- 728,04 zk

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechaniunych naleiy
podat markq, model i rok produkcjl):
OPE1ASTRA SEDAN rocznik 2016

X.
Zobowigzania pienlqine o wandci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaclqgniqte kredyhl i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwipzku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokofci):
PKO Bank Polski - 244.566,77 d - poiyczka hlpoteczna na remont domu

PKO Bank Polski - 28.707,71 zt - kredyt konsumpcyjny remont domu
Getin Noble Bank S.A. - 52.980,09 zt - kredyt samochodowy

Powyzsze ofwiadczenie sktadam iwiadorny(a), iz na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

5 1 Kodeksu karnego za podanie

Serock, 26.04.2018r.

.........................,,,...........,,,.,.............,.
(miejrcowoit, data)

Niewlasciwe skreilit.

" Nie dotyczy dziaialnoici wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzacej, w forrnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

"' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

