OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy^ kierownika jedn
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo
gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu
wojta
Zakrzowek, dnia 28 czerwca 2017 roku
(miejscowoSd)
(dnia)
UWAGA:
1 . Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypehiienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnikow
maj^tkowych, dochod6w i zobowiqzan do maja,tku odrebnego i maj^tku objetego matzerisk^ wspolnosci^
4.
5.
6.

Oswiadczenie majgtkowe dotyczy majgtku w kraju i za granicg.
Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelno^ci pieniezne.
W czeici A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czes"ci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Mariola Barbara Surma, z domu Rz^zawa
urodzony(a) 12 wrzesnia 1963 r. w Lublinie
Zespol Szkol w Zakrzowku - dyrektor

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^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 samorzadzie 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 iNr214,poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sWad mateenskiej wspolnosci
maj^tkowej lub stanowiqce mqj majatek odr^bny:

I. Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej; 76.032,32 zlotych
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartosci: 120 000 zl, tytul prawny: wspohvlasnosc malzenska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 4,16 ha o wartosci: 110 000 zl
rodzaj zabudowy: stodola drewniana, budynek gospodarczy murowany, garaz murowany
tytul prawny: wspohvlasnosc malzenska
Z tego tytulu osi3gnalem(elam) przychod i dochod w wysokosci: 3000 zl i 1500 zl
4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy
III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnqlem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te
stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi3gnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza121 (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy
Z tego tytulu osiijgnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarza_dzam dziaialnoscia gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. W spotdzielniach: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: • z tytulu zatrudnienia na umow£ o prac$ w Zespole Szkol w Zakrzowku za rok 2016
73 386, 27 ( slownie: siedemdziesi^t trzy tysiqce trzysta osiemdziesisjt szesc zlotych,
dwadziescia siedem groszy)

• dochod uzyskany z tytulu zatrudnienia na umow£ o prac^ w Zespole Szkol w
Zakrzowku od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. - 42 748, 42 (czterdziesci dwa tysiqce
siedemset czterdziesci osiem zlotych, czterdziesci dwa grosze).
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

Honda CRV 2007 rok - Wspolwlasnosc malzenska

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciaj*niete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): nie dotyczy

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

voSc', data)

(podpis)

[1] Niewlasciwe skreslic.
|2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

zwierz^cej, w formic i

