Urzad Miasta i Gminy w Sztumie

gl

OR y
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastepcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
osobyzarzadzajacej i czionka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna
oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta’

Sztum

(miejscowos¢)

rdnia |2905,2020fr

Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegéine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé,.nie
dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazanajest okreslié przynaleznosé poszezegéInych sktadnikow
majatkowych, dochodéw i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego maizenska
wspodlnoscia 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 informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania skiadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a), Dariusz, Leszek Kumuda

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

15.09.1960 r.

Urzad Miasta i Gminy w Sztumie,

Ww

Specjalista ds.

Sztumie
komunalnych

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniace 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 o$wiadczam, ze
posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:
— $Srodki pieniezne zgromadzonew walucie polskiej: nie dotyczy

— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery warto$ciowe: nie dotyczy
na kwote:

ll.
1. Dom o powierzchni:

tytul prawny:

nie m?, o wartosci:
dotyczy

2 o wartoscii:
10,0 m?,

i
2. Mieszkanie
0 powierzchni:
sumunmamnionlcS
3. Gospodarstworolne:

180 000

y
tytut tut p prawny:

whasnosé

—_aannannannetonnannennnnasncest

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

»POWISTZCaamntennetnnnni

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychadi dochéd w wysokoSsci:
4. Inne nieruchomosci:
0,0486 ha - 296/10000

powierzchnia: 1)1900 m2

2)

owartosci: 1)19 000 zt

2) 28 500,00 zt

tytut prawny: 1)

wspdédiwtasnos¢ maizenska

2)wspdéitwiasnosé maizenska

296/10000

Posiadam udzialy w spétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy

udzialy te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziatéw w spdice:
Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:
Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci:
V.

Nabytem(am) (nabyt méj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od
Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow,
komunainej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegato zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vi.

— osobiscie

— wspélnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqggnatem(etam) w roku ubieglym przychéd i dochéd w wysokosci:
i
2. Zarzadzam dziatalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalnosc
(nalezy podaé forme prawna i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

Vil.
1. W spéikach handlowych (nazwa,siedziba spétki): nie dotyczy
— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggnalem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:

2. W spdldzielniach:
nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem czionkiem rady nadzorczej* (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggnalem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacychdziatalno$¢ gospodarcza:
nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

—- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:

Vill.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaje¢, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: dochéd z tytutu zatrudnienia w Urzedzie od dnia
01.01.2019 ~- 31.12.2019 roku - 60 747,53 zk

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych nalezy
podaé marke, modeli rok produkeji): Audi A2 - 2001 rok

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

CZESC B

karnego za podanie niePowyzsze o$wiadczenie skiadam $wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Sztum dnia 29.05.2020 roku
(miejscowose, data)

1 Niewlasciwe skreslic.

THULE yuo 4 |
(podpis)

i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkeji roslinnej
rodzinnego.

3 Nie dotyezy rad nadzorezych spédtdzielni mieszkaniowych.

