OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastppcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzgdzaj^cej i cztonka organu zarz^dzajgcego gminn^ osobg prawn>|
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta
Minsk Mazowiecki, dnia 28 kwietnia 2016 r.
(miejscowoSd)

Uwaga:
1.Osoba sktadajqca o^wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2.JeZeli poszczegdlne rubryk! nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisad ,,nie dotvczy:.

3.Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowi^zana jest okredlid przynaleZnodd poszczegdlnych skladnikdw maj^tkowych, dochoddw i zobowi^zari do majgtku odrgbnego i majqtku obj^tego matzerisk^ wspdlnosci^ majaitkows).

4.Odwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granlcg.
5.OSwiadczenle maj^tkowe obejmuje rdwniet wierzytelnoSci pieni^ine.
6.W cz^Sci A oSwiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czp^ci B za Informacje niejawne dotyczgce adresu zamieszkania skladaj^cego o^wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

Ja, nizej podpisany(a), EWA SUDA,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe}

urodzony(a) 18 sierpnia 1961 r. w Seroczynie
Urz^d Gminy Mirtsk Mazowiecki ul. Chetmortskiego 14
inspektor d.s. wymiaru zobowi^zania pieni^Znego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-

spodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oSwiadczam, Ze posiadam wchodz^ce w sktad matzehskiej wspdlno^ci maj^tkowej lub stanowi^ce m6j majatek
odrpbny:
I.

Zasoby pienipzne:
—^rodki pienipZne gromadzone w walucie polskiej: 3 000 zl
—Srodki pienipZne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
—papiery warto^ciowe: nie dotyczy
na kwotp:

1.Dom o powierzchni: udziat 1/2 w 140 m2, o wartoSci: 200 000 zt tytut prawny: wyja^nienie w pkt.4
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto^ci:tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartoSci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko^ci:

i

4. Inne nieruchomo^ci:
powierzchnia: 1/2 cz?4d dzialki o pow. 901mkw o warto^ci 18 000 zt i 1/2 cz?Sd budynku gospodarczego,
o powierzchni 35mkw i wartodci 10 000 zt
o wartodci:
tytut prawny: wspdtwtasno^d 1/2 cz?^ci nieruchomo^ci wymienionych w pkt. 1 i pkt. 4 nabyta w drodze spadku
postanowieniem s?du sygn. akt I Ns 759/08 z dnia 2 lipca 2008r.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta udziatdw:
nie dotyczy
udziaty te stanowi? pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spdtce:
Z tego tytutu osi?gn?lem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:
IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spdtce:
Z tegc tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:
V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matZonek, z wyt?czeniem mienia przynaleZnegd da jego maj?tku odr?bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz?du terytonalnego, ich zwiazkdw lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj?ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad apis
mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1.Prowadz? dziatalno^d gospodarcz^2 (naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalno^ci): nie dotyczy
—osobi^cie

—wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
2.Zarz?dzam dzialalnodci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalno^ci
(naleZy podad form? prawn? i przedmiot dziatalno&ci): nie dotyczy
—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi?gn?lem(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:
VII.
1.W spdtkach handlowych (nazwa. siedziba spdtki): nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
2.W spotdzielniach:
nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggngtem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalno^b gospodarcz^:
nie dotyczy
—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochOd w wysoko^ci:
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^ci zarobkowej lub zaj?b, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: umowa o prac? - 61 457,36 zt brutto
umowa zlecenie -1 503,25 zt brutto
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podafi mark^, model i rok produkcji): nie dotyczy

Zobowi^zania pieni?Zne o warto^ci powyZej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): 1/2 cz?sc kredytu
hipotecznego zaci^gni?tego w 2008r. w wysoko^ci 52 406,32 CHF w PKO BP S.A I Oddziat w Miiisku
Mazowieckim (umowa kredytu MIX z 23.10.2008r)
Stan zadtuzenia na dziert 31 grudnia 2015r. wynosi 40 710,20 CHF

Powy2sze o^wiadczenie sktadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Mirtsk Mazowiecki, 28.04.2016
(miejscowose, data)(podpis)

1Niewlasciwe skreslib.
2Nie dotyczy dzialalno^ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

