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OSWTADCZENTE MAJATKoWE
radnego gminy

Nr.,.........

Sura2, dnia 26.05.2020 r,
(miejscowoSi)
Un'asa:

1'

osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq,starantrego
i zupelnego wypelnienia kai.dej z rubryk.

2-

JeLeli poszczegr,ne

rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,

naleiy wpisad "nie dotvczv".

3' osoba skladajqca

jest okresli. prrynare2nosd
dochoddw i zobowiqzair do majqtku

oswiadczenie obowi4zana

poszczeg6lnych skladnik6w mai4tkowych,

odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsprilno5ci4 majqtkorvq.

4.

OSwiadczenie o stanie majatkowym do(vczy majatku w kraju i za granic4.

5' osrviadczenie o stanie mai4tkorvym obejmuje rr6wnie2 wierzyternosci pienigine.
6' w czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skradajqcego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci,

czqsc A
Ja, nizej podpisany(a), Julita Dziemianiuk, z domu

Filipiuk,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 28.04.1986r. w Bialymstoku

Generali Finance Sp. z o.o.,

ul postgpu r5B, 02-676 warczawa, stanowisko

-

specjalista ds.

wsparcia sprzeda2y (urlop wychowawczy do 30.06.2020 r., radna Rady Miejskiej
w Surzr:2u,
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po-zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U.
z 2019 r. po2.506, po2.1309, poz.l571, poz. 1696 i poz. 1815 zgodnie z-Nt. Zin*.i uro*y
),

oiwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce
stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

w sklad malzeiskiel

isp6lno6ci majqtk;ej tut

w

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: .. ...

30 000 zt lmajqtek odrgbny).....

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej

- papiery

wartoSciowe:

nie dotyczy.....

.........nie dotyczy

II.

l.

Dom o powierzchni:.........nie dotyczy........ D2, o wartosci:...................nie dotyczy
ty,tul

prawny:

...nie dotyczy.....

2. Mieszkanie o powierzchni: ....nie dotyczy.... m2, o

tytul prawny:

wartoici: .....

nie dotyczy

....................nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..nie dotyczy.., powierzchnia: ...nie dotyczy... o wartosci: ...nie dotyczy..,

tytul

prawny:
.....nie dotyczy...
Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i

wysokodci

doch6d w

..nie dotyczy

4. Inne nieruchomoici:

powierzchnia:
o warto5ci: ....

tyul

prawny:

...dzialka budowlana o pow. 663 m2..
............35 000 zl

.....wlasnoii, malZeriska wsp6lnoSi maj4tkowa

III.
1. Posiadam

udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczE takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

P*

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l)yo udzial6w w sp6lce
..nie dotyczy......

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokofti:.
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Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ........nie dotyczy........,

IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcj i
..........nie dotyczy.
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg

...........nie dotyczy......,

i emitenta akcji:

......nie dotyczy..

Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ........nie dotyczy.........,

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,
odrgbnego)

od Skarbu

z wyl4czeriem mienia

przynaleznego do jego maj4tku

Paristwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............

vI.

l

Prowadzg dzialalno6i gospodarcz4 (nale2y poda6 formg prawn4

i przedmiot

dzialalnoSci):

..........nie dotyczy ......

- osobiScie

.....nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi

osobami

.....nie dotyczy...

Z tego tyulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
.......nie dotyczy.

2.

Zatzqdzam dzialalno5ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci(nale zy poda,i. fbrmg prawn4 i przedmiot dzialalnodci):... ..... . ..

- wsp6lnie z innymi osobami .................nie dotyc2y..............

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: .........nie dotyczy........,

VII.
W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkiem zarz4dl (od kiedy): .........................

nie dotyczy........

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

................nie dotyczy........................,

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

.nie dotyczy.......

Z tego t),tulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ..........nie dotyczy.......,

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu

-

wynagrodzenie z

tltulu umowy o praca - doch6d

12,18 zl (wlasnoSi, mal2eriska wsp6lnoSi

maj4tkowa), - urlop wychowaw czy do 30.06.2020r.

- dieta czlonka obwodowej komisji wyborczej (wybory do PE) 500 zl - (wlasnoS6, mal2eriska
wsp6lno6i majqtkowa),
- doch6d z t5tufu umowy zlecenia

-

246,7621 (wlasno6i, malZeriska wsp6lno56 maj4tkowa),

- dieta radnej Rady Miejskiej w SuraZu 5 00021 (wlasno66, malzeriska wsp6lnoS6 maj4tkowa)

4

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o

warto6ci powy2ej 10.000 zlotych

(w przypadku

pojazd6w

mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji):

-

samoch6d osobowy marki

AUDI Q5, rok produkcji 2014 (wlasno66, mal2efska

wsp6lnoS6

maj4tkowa),

- pojazd specjalny RENAULT MASTER, rok produkcji 2006 (wlasnod6, mal2e6ska wsp6lnosi
majqtkowa),

- motocykl Junak MlO z w6z*jem

bocznym, rok produkcji 1964

r.

(wlasnos6, malzeriska

wsp6lno5i maj4tkowa),

-

motocykl HARLEY DAVIDSON model ROADKING, rok produkcji 2006 (wlasnos6,

mal2eriska wsp6lnodi majqtkowa),

x.
Zoboriqzania pienig2ne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i poiczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigku z jakim
zdarzeniem, u jakiej wysokoSci): ..................
.nie dotyczy

5

W

