Urzad Miasta i Gminy w Sztumie

oF ky
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

osoby zarzadzajacej i czionka organu zarzadzajacego gminna osoba prawng
oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta’

Sztum

, dnia

28 maja 2020

r.

(miejscowosé)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupenego

wypeinienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé ,,nie
dotyczy".

3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazanajest okresli¢é przynalezZnosé poszczegdéInych sktadnikéw
majatkowych, dochodéw i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzerska
wspdélnoscig majatkowa.

4. OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. OSwiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnoSci pieniezne.
6. W czeSci A oSwiadezenia zawarte sa_ informacje jawne, w czeSci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a),

Natalia Paulina Walczykowska-Markiewicz (nazwisko rodowe Kujawa)
{imiona i nazwiske oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

4 sierpnia 1984 r.

Ww

Sztumie

Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sztumie

luspektor ds. Swiadczen — Koordynator Sekcji Swiadczen Spolecznych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)

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

gospodarczej przez osoby petnigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1890 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze
posiadam wechodzace w sktad matzeniskie] wspdinosci majatkowej lub stanowiace mdj majatek odrebny:

I
Zasoby pieniezne:
~- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

30 000,00 zt

—- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

——

—- papiery wartoSciowe:
na kwote:

:
te
1. Dom o powierzchni:

2. Mieszkanie

2
Aaj.
128,99 m*’,
0 wartosci:

.

,
tytul
prawny:2

380000,00 zt

nie m’, 0 wartosci:

0 powierzchni:

wvtasnogé

tytut prawny:

dotyczy

3, Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy

, powierzchnia:

o wartoSci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychddi dochéd w wysokoSsci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:
owartosci:

dziatka pod domem o powierzchni 663 m 2
uwzglednionej w pkt If.1

tytul prawny:

wlasnosé

Posiadam udziaty w spdétkach handlowych — nalezy podaé liczbe i emitenta udziatow:
mie dotyczy

udziaty te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udzialéw w spéice:

Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

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

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

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokoSci:

V.
Nabytem(am) (nabyt méj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od
Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkéw,
komunainej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitainego nastepujace mienie, ktére podlegato zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo:
nie dotyczy

Vi.

1. Prowadze dziatainos¢é gospodarczq? (nalezy podaé forme prawngi przedmiot dziatainosci):
nie dotyczy
— osobiscie

— wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym przychdd i dochéd w wysokosci:
. Zarzadzam dziatalnoScia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatainosci
(nalezy podaé forme prawnga i przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy
— osobiscie

— wspdinie z innymi osobami
Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

Vil.
. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba sp6éiki):

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 dochdd w wysokoSsci:

. W spdtdzielniach:
nie dotyczy
— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

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

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

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosé gospodareza:
nie dotyczy
— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytuiu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci:

Vill.
inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajeé, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
dochéd z tytulu umowy o prace w MGOPS Sztum — 45 487,19 zt

V

dochdédz tytuln pobieranej renty rodzinnej przyznanej na syna Igora

Walczykowskiego —31668,80zt

Vj

I.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych nalezy

podac marke, modeli rok produkgji):
Samochdéd osobowy wspdtwlasnos¢ /%— Ford Mondeo 2.0 TDCI

Zobowigzania 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

Powyzsze o$wiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Falun, 1005 stony
(miejscowosé, data)

wlylcde- Mey
(podpis)

* Niewlasciweskreslié.
*? Nie dotyezy dziatalnogsci wytwérezej w rolnictwie w zakresie produkcji roglinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarsiwa
rodzinnego.
3’ Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

