Wpiyn?to
Ura^d Gmlny Mittsk Mazowiecki
Kancelaria Niejawna

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zast^pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzgdzajgcej i cztonka organu zarzgdzajacego gminnq osoba prawna
oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta
Minsk Mazowiecki, dnia 24 kwietnia 2019 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1.Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnie-

nia kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotvcz.
3.Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreSM'6 przynaleinoSt poszczegblnych sktadnikow majat-

kowych, dochodow i zobowiazaii do majatku odr^bnego i majatku obj^tego malzeriska wspdlnoscia ma-

j
4.Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica5.OSwiadczenie majatkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.
6.W cz^sci A oSwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zaS informacje niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

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

urodzony(a) 18 sierpnia 1961r. w Seroczynie
Urzad Gminy Minsk Mazowiecki ul. Chetmoiiskiego 14
inspektor d.s. wymiaru zobowiazania pieni^znego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
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 oSwiadczam, ze posiadam

wchodzgce w sktad matzertskiej wspolnosci majatkowej lub stanowigce moj majatek odr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne:
—Srodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: 5 000 zt
—Srodki pieni^zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
—papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwot^:
II.

1.Dom o powierzchni: udziat 1/2 w 140 m2, o wartosci: 200 000 zt tytut prawny: wyjasnienie w pkt. 4
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci:tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:, powierzchnia:

o wartoSci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiagnatem(tam) w roku ubiegtym przychbd i dochbd w wysokosci:

4. Inne nieruchomo^ci:

powierzchnia: 1/2 cz?dd dziatki opow. 901mkwowarto^ci 18000 zti 1/2 cz?^0 budynku gospodarczego
o powierzchni 35mkw i wartodci 10 000 z)
o wartodci:
tytul prawny: wspOlwlasnodd 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 udzialy w spOlkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta udziatOw:
nie dotyczy
udzialy te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% udzialOw w spOtce:
Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubiegtym dochOd w wysokoSci:

IV.

Posiadam akcje w spOlkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spOtce:
Z tego tytulu osi?gn?tem(?tam) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci:
V.

Nabylem(am) (nabyt mOj malzonek, z wyl?czeniem mienia przynaleZnego do jego maj?tku odr?bnego) od Skarbu Pahstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz?du terytorialnego, ich zwi?zkOw lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj?ce mienie, ktOre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1.Prowadz? dzialalnoSd gospodarcz?2 (naleZy podad form? prawn? i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
—osobiScie

—wspOlnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi?gn?tem(?lam) w roku ubiegtym dochOd w wysokoSci:
2.Zarz?dzam dzialalnoSci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnoSci
(naleZy podad form? prawn? i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
—osobiScie

—wspOlnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci:
VII.

1.W spOtkach handlowych (nazwa, siedziba spOIki): nie dotyczy
—jestem czlonkiem zarz?du (od kiedy):
—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubieglym dochOd w wysokoSci:
2.W spOtdzielniach:
nie dotyczy
—jestem czlonkiem zarz?du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

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 osi3gn^lem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?b, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: umowa o prac? - 74 935,46 zt brutto
umowa zlecenie - 1 689,59 zt brutto
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podab mark^, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartoSci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): 1/2 czpsc kredytu
hipotecznego zaci^gni?tego w 2008r. w wysokosci 52 406,32 CHF w PKO BP S.A I Oddziat w Minsku
Mazowieckim (umowa kredytu MIX z 23.10.2008r)
Stan zadtuzenia na dzieii 31 grudnia 2018 wynosi 34 693,56 CHF

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

1 Kodeksu karnego za podanie nie-

(miejscowoSd, data)(podpis)

1NiewtaSciwe skre^lid.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

