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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

Zou129 podpis
S90

*

wojta, zastepcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajqcej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawng
oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta’
Sztum

,dnia

26.05.2020

fr

(miejscowosé)

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdéline rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,nie
dotyczy".
,
3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowigzana jest okreslié przynaleznosé poszczegdinych sktadnikow
majatkowych, dochodéw i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego maizenskg
wspoinoscia majatkowa.
4. OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. OSwiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), DanutaWiatrowska 20. BODO

ammmsmmnmnnmnsnnnnnnennnn

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
Urzad Miasta

9.04.1962 r.

wi

.

Sztumie

ji

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze
posiadam wchodzace w skiad matzenskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

1.
Zasoby pieniezne:
— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej; nie dotyczy

1. Dom o powierzchni:

1)135,9 m2, owartosci:
2)

2. Mieszkanie

120,00

51,00

0 powierzchni:

m2, o wartosci:
'

1)350000z1_ tytul prawny:

5/8-wspoiwtasnosé

2)250000zt

1/2-wspolwiasnosé

150.000 zit

tytul prawny:
year

p

y

5/8-wspétwiasnosé

evans

sensed

3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
owartosci:

.

, powierzchnia: nie dotyczy

nie dotyczy

rodzaj zabudowy: niedotyczy
tytut prawny: nieGotyeyas

smumsasnsannnanutatistenstintateneiaeatatianenenennanietiatienetiineneeessetn

4. inne nieruchomosci:
powierzchnia:

1)dziaika z domem i udziait do gruntu tacznie - 1.249,10 mz,

2)dziatka z domem

- 515 m2, 3) udziat do gruntu do mieszkania - 20, 11 m2,

Ajwarsztat samochodowy (budynek)—|88 m2,5)budynek gospodarczy-36 m2,
o tacznej powierzchni - 288 m2,

0 wartosci:

1)

70.000 zt,

2)

7)

dziatka -40 m2,

40.000 zi,

3)

630 zi,

8)

6)

dziazki

dziatka - 810m2.

4)200.000 zt,

5)

5.000 zt,

6)20.000 zi, 7)2.500 2%, 8) 58.450 ze.

tytut prawny: 1)5/8 wspdiwtas.
wiasnosé,

4)

i uwieczyste uzytk,2)1/2 wspdiwiasnosé, 3) 5/8

1/2 wspoiwkasnosc,

5)

1/2 wspoiwhasnosé,

6)

1/2 wspdotwiasnosé,

J)1/3wspokwzasnose, 8) 1/2 wspotuzytkownik wieczystego uzytkowania,

Posiadam udzialy w spdtkach handlowych — nalezy poda¢éliczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy

udzialy te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziatéw w spdéice: nie dotyczy

Posiadam akcje w spdikach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akeji:
nie dotyczy

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:
nie dotyczy

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegiym dochéd w wysokosci: nie dotyczy
Nabylem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od

Skarbu Parstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6ére podlegato zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo:
gminy na poszerzenie siedliska grunt o powierzchni

w 2008 r.

320 m2

- nabytam od

zgodnie z aktem

notarialnym zawartym 22.08.2008 r.

z Miastem i Gmina Sztum.

. Zarzadzam dzialalnogcia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podaé forme prawng i przedmiot dziatalnosci): nic cotyczy

—osobigcie nie dotyczy

Vil.
1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

2. W spdidzielniach:
nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnos¢ gospodareza:
nie dotyczy

Vill.
Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje¢, z podaniem kwot

2) umowa o prace SPDIMN-WTZ ~ 33.739,1022,3)dochodzwynajmumieszkania
-

1.800,00

zl

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych nalezy
podaé marke, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

zadtuzenie na 31.12.2019 r.

- 9.779,15 zi

11.665 zt - zgadkuzenie na 31.12.2019 vr.

- 8.398,80 2k

4)Pozyczka gotéwkowa zaciagni¢eta w PKO BP w wysokoSci 26.021,90

zadtuzeniena 31.12.2019 r. -26.021,90 zi.

zi -

CZESC B

Powyzsze o$wiadezenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Sztum ,

26.05.2020 r. oe

(miejscowosé, data)

(podpis)

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w roinictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarsiwa
rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorezych spdtdzielni mieszkaniowych.

