OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
wojta, znstqpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu zarzqdzajqccgo
gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imieniu
wojta w
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UWAGA:
1. Osobaskladaj^ca oswiadczenie obowi^zanajest do zgodnego z prawda,, starannego i zupemego wypemienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowigzana jest okreslic przynaleznos^ poszczegolnych skladnik6w
majatkowych, dochodow i zobowi^zari do maj^tku odrebnego i maja.tku objetego matzeiisk^ wsp61noicig
majgtkowg.
4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie±ne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czes"ci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia 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 pehii^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad malzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowi^ce mqj
majqtek odrebny:

I. Zasoby pieni^zne:
srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 152 082,25 zlotych
srodki pieni^zne 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 inal/criska

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 ma I/en ska
Z tego tytulu osiagnalem(elam) przychod i dochod w wysokosci: 3000 zl i 1500 zl
4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy
III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: nie dotyczy

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spoikach handtowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te
stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwi^zkow 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
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1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcza1 J (nalezy podac form? prawna i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzadzam dzialalnosci4 gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawna i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqgn^tem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. W spoldzielniach: nie dotyczy
Z tego tytutu osiaj|nalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcza: nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII. Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: - z tytulu zatrudnienia na umowe; o prace w
Zespole Szkol w Zakrzowku za rok 2018 - 86 099,19 ( slownie: osiemdziesi^t szesc tysiecy
dziewiecdziesi^t dziewiec ztotych 19/100)

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

Honda CRV 2007 rok - Wspohv las nose malzenska

X. Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim 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.
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1 1 1 Niewlasciwe skre^lid.
|2] Nie dotyczy dziaJalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz?cej, w formie i

