Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
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osobyzarzadzajacej i cztionka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna
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1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, staranneg
oi zupeinego
wypetnienia kazZdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdéine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisaé ahie
dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oSwiadezenie obowigzana jest okreslié przynaleznosé poszczegdéinych
sktadnikéw
majatkowych, dochodéw i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego maizenska
wsp6lnoscia majatkowa.
4. OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. OSwiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacj
e niejawne
dotyczace adresu zamieszkania sktadajacego o$wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchom
osci.
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(miejscea stanowisko lub funkeja)

po Zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosc
i
gospodarczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca
1980 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadcza
m, ze
posiadam wchodzace w sktad maizenskiej wspéinosci majatkowej lub stanowigce méj majatek odrebny:
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— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:
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Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychodi dochéd w wysokosci:
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o wartosci:

tytut prawny:

Posiadam udziaty w spdikach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:
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udzialy te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spétce:
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Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:
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IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akeji:
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akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytutu osiqggnatem(elam) w roku ubieglym dochdéd w wysoko$ci:

Nabytem(am) (nabyt méj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od
Skarbu Panstwa, innej pafstwowej] osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow,.
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktore podiegaio zbyciu

w drodzeprzetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo:
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Vi.
1. Prowadze dziatalnos¢ gospodarcza? (nalezy podaé forme prawng i przedmiot dziatalnosci):

Ale.

ldap lis

— osobiscie
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— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym przychéd i dochéd w wysokosci:
2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczg lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy poda¢ forme prawnai przedmiot dziatalnosci):
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— wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:
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1. W spdikach handlowych (nazwa,siedziba spétki):
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— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiggnatem(¢etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci:
2. W spdldzielniach:
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— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej? (od kiedy):

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:
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3. W fundacjach prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza:
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— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
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IX.

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych nalezy

podaé marke, modeli rok produkgji): 77 / [17
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Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagnigte kredyty i pozycezki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysOkOSCi). cans
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CZESC B

Powyzsze o$wiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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1 Niewlasciwe skreslié.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji rostinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3 Nie dotyezy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

