,dnia

SZTUM

26 LUTY 2020

Ff.

(miejscowos¢)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
,,nie
2. Jezeli poszezegdine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa¢
dotyczy”.

3. Osoba sktadajgca oSwiadezenie obowigzana jest okresli¢ przynaleznosé poszezegéInych sktadnikow
majatkowych, dochodéw i zobowigzani do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska
wspdlnosciqg majatkowa.
4. OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. OSwiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnoSsci pieniezne.
6. W czeSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz@sci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania sktadajacego ogwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a), MALGORZATA ANNA SURDYKA (SURDYKA)

J

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

16 LUTY 1974R

Ww

SZTUMIE

URZAD MIASTA I GMINY SZTUM ~ KIEROWNIK REFERATU PODATKOWEGO

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o$wiadczam, ze
posiadam wchodzace w sktad maizenskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowigce mdj majatek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:

— grodki pieniezne zgromadzone w walucie polskie}: NIE DOD ey

es ans tns tsne stves en se

— $rodki pieniezne zgromadzone w walucie ODCEj: NIE vO ya

ie

— papiery wartoSciowe: NIE DOTYey

samn t sn t n st sent s net n e tn est

Ma KWOte,

/y

e snmt cstne i n sn e t na nset

. Dom o powierzchni:
. Mieszkanie

tytut prawny:

NIE m?, o wartosci:
DOTYCZY
50, 80

2
o wartosci:i:
m2,

160000 PLN tytul prawny:
y
P
yiut

2
ne
WSPOLWLASNOSC

o powierzchni:

. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE bDOTYC2Y

, powierzchnia:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

Z tego tytutu osiggnalem(elam) w roku ubieglym przychddi dochdéd w wysokosci:

. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: NIE DOTYC2Y
o wartosci:

tytul prawny:

Posiadam udzialy w spdtkach handlowych — nalezy podacliczbe i emitenta udziatow:
NIE DOTYCZY

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialéw w spdtce:
Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — nalezy poda¢ liczbe i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci:
do jego majatku odrebnego) od
Nabylem(am) (nabyt moj maizonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego
adu terytorialnego, ich zwiazkow,
Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz
jace mienie, ktore podlegato zbyciu
komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitainego nastepu

w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

NIE DOTYC2Y

Vi.

— osobiscie

—wspdlniezinnymiosobarmi

c escuetsetsuneinastuas isaisansiuanie se,

Z tego tytutu osiagnalem(etam) w roku ubieglym przychdd i dochéd w wysokosci:
. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczg lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podaé forme prawngi przedmiot dzialalnosci);) NIE DOTYCZY
— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osigagnatem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci:

Vit.
. W spotkach handiowych (nazwa, siedziba spotki): NIE DOTYCZY

— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy);
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci:

2. W spdldzielniach:
NIE DOTYCZY

— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczejs (od kiedy):

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

een

3. W fundacjach prowadzacychdzialalnos¢ gospodareza:
NIE DOTYCZY
— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

VII.

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

uzyskiwanych z kazdegotytutu:
UMOWA O PRACE - DOCHOD ZA 2019R.

- 89.515,95 PLN

SWIADCZENIE 500+ - DOCHOD ZA 2019R.

- 9000 PLN

6WIADCZENIE DOBRY START - DOCHOD ZA 2019R.

IX.

(6M-CY & 500PLN, 6M-CY X 1O000PLN)

- 600 PLN

w mechanicznych nalezy
Sktadniki mienia ruachomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdé
PRODUKCJI 2009,
podaé marke, modeli rok produkgji): SAMOCHOD OSOBOWY MAZDA 6, ROK
WSPOLWELASNOSC

X.

kredytyi pozyczki oraz warunki,
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete

w jakiej WYSOKOSCI): cane
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazkuz jakim zdarzeniem,

— KWOTA
KREDYT Z PKO BP SA NA ZAKUP MIESZKANIA - ZACIAGNIRTY W 2007R,
NA 31.12.2019 UDZIELONEGO KREDYTU - 42.667,58 CHF NA OKRES 30 LAT ~ STAN
27.566,28 CHF

-ZACIAGNIETY W 2017R
KREDYT Z BANKU SPOLDZTELCZEGO W SZTUMIE NA ZAKUP SAMOCHODU
~ STAN NA 31.12.2019R. KWOTA UDZIELONEGO KREDYTU - 28.000 PLN NA OKRES 5 LAT
15.121,47 PLN

CZESC B

karnego za podanie niePowyzsze oSwiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

SZTUM, 26 LUTY 2020R.
(miejscowosé, data)

1 Niewlasciwe skreslic.

andy Won
(pddpis)

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

