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Uwaga:
1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego

wypeinienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegélne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie
dotyczy”.

3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazanajest okreslié przynaleznos¢ poszczegélnych sktadnikow
majatkowych, dochodéw i zobowiazaf do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska

wspdlnoscia majatkowa.

4. OSwiadezenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. OSwiadezenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A o$Swiadczenia 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), Iwona Barbara Wyzykowska

(Chmurska)

v

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

28.03.1960 r.
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Elblagu

Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majatku
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarezej przez osoby petnigce 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 sktad maizenskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

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

— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartosciowe: nie dotyczy
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na kwote:

1. Dom o powierzchni:

nie m?, o wartosci:

tytut prawny:

dotycazy

2. Mieszkanie

0 powierzchni:

45.97 m2, owartosci:
‘

210 000

tytul prawny:

wirasnosé-majatek

odrebny

PLN

3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytulu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychdéd i dochéd w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci:

tytut prawny:

Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy

udziaty te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziatéw w spdice:
Z tego tytulu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci:

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

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdice:

Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:
V.
Nabytem(am) (nabyt méj malzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od

Skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzkow,
komunalnej 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

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiagnatem(efam) w roku ubieglym przychdéd i dochéd w wysokosci:
2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podaé forme prawna i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:

Vii.
1. W spdéikach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
— jestem czionkiem 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 spdidzielniach:
nie dotyczy
— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej? (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosé gospodarcza:
nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

~——jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Vill.
Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajeé, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdegotytutu: z tytutu zatrudnienia - 92 413,76 PLN

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdéw mechanicznychnalezy
podaé marke, model i rok produkgji): samochéd oscbowy Peugeot 407 - 2008 r.
4602

zaglowa Rubin 23 -

1978 r.

Z przyczepa - skitadak 1995 r.

xX.
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): nie dotyczy

CZESC B

233 § 1 Kodeksu karnego za podanie niePowyzsze o$wiadczenie sktadam gwiadomy(a), iz na podstawie art.
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$sci.

Sztum,

0+64-7013—.

(miejscowose, data)

1 Niewlasciwe skreslic.

roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
2 Nie dotyczy dziatainosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji
rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorezych spétdzielni mieszkaniowych.

