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) Ja, niżej podpisany(a), .......Teresa Anna Sygut.-Suska........
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonyl'a) ...11.01..1977.... wZietonej Górze...........

..Zespół S?.koIno-Przedszkolny w Świdnicy ~ KUCi-SARZ- RADNA......
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustewy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
póz. 18.75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pieniężne:

- środki pienię?.ne zgromacfcone w walucie poiskiej: ...8000.00(osiem TyslĄCR 7t,)..
- środki pieraięźne ,?'gromad7.one w waiucie obcej: ...NIE DOTYCZY
- papiery wartościowe: ...NIE DOWCTY.....
na kwotę: .................NIE DOTYCZY.........................

C.)

l. Dom o powierzchni: ....1.10.. m2, o wartości: ........250,000.00 tyś .^...„
tytuł prawny: ......WtASNOŚĆ......
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY....... m2, o wartości: ....NIE DOTYCZY.....
tytui prawny: .....NIE DOTyCZY...........
3. CiQspodarstwo ro!ne:

rodzaj gospodarstwa: ......NiE DOTYCZY........ powierzchnia: .....NIE DOTYCZY.........
o wartości: ...NIE DOTYCZY........

rodzaj zabudowy: ..MIĘ DOTYCZY.................
tytuf prawny: .......N!E DOWCZY..........

Z tego tytułu osiągnątemiętam) w roku ubieg§'ym przychód i dochód w wysokości: .....N!E DOTifCZY.

4. Inne nierochomości:

powiemhnia: .....4,200m2 i 0,3024ha.....

o wartości: ....50,000,OOzł(PIĘĆDZ;'ESIĄT TYSIĘCY ZŁ) {(TRZYDZiEŚCS PIĘĆ WSfĘCY Zł.)............
„WŁASTOSĆ.......

l. Posiadam udziaffy w spółkach handio^ch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których vczestnicza takie osoby ~ należy podać liczbę i emitenta udziafów:
......NIE DOTYGY............

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....NiE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnątemięSam) w roku ubfegftym dochód w wysokości: ............ NiE
DOTYCZY............................................

l. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naia.^' podać ficzbę i emiSecrta udsiałów:
Z tego tytuiu osiągnąfemi(ę?arn) w roku ubiegam dochód w wysokości: .........NIE DOTYCZY.

l. Posiadann akcje w spółkach Siandio^ych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców;
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i ennitenta akcji:
......................NJE DOTyCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż .1,0% akcji w spóte: ......NIE

Z tego tytufu osiągniąfem(ęłam) w roku ubiegfym dochód w wysokości: .......NIE DOWCZY.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - EiaSeży podać liczbę i emitenta akcji:..................................
.........MER oorrczY.

(:1

l tego tytułu osiągnq'?em(ętem) w ror<i.ii ubiegiym dochód w wysoSsości: ......N!E DOTrcZY..........

Ą.

Nabytem(am) (naby? mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyriiależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawrsej, jednostek samorządu terytorialnego, śeh
związków, komynalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące miertiie, które podiegato
zbyciu w drodze praetargu - naie?y podać oipis mienia i datę nabycia, od kogo:.................................................
.....NiE DOWC7.Y.
l. Prowadzę dziateino^ć gospodarczą (najeży podać foi-mę prawną l przedmiot działalności):..........................
............NIE DOTYCZY.,

-osobiście .....WE DOTyGV.

-wspólnie? innymi osobami........NiR DOTYC-ZY......................................................

Z tegca tytyfu osiągnątem$ętemj w rokv ubsegity'm przychód i dochód w wysokości:.....................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą iub jestenn praedstawicieiem pełnomocnikiem takiej dsiatalirośd
(raaJeży podać formę prawną I praedmfot działalności): ......NIE DOTfCZY.

-osobiście .....NIE DOTYCZY....
~ wspólni® z innymi osobami ....NiF DOTYCZ'if.......

o

Z tego tytułu osjągnątem(ęiam) w roku ybiegfym dochód w wysokości: ........NiE DOTYCZY....
W spófech h.andiowych {ns?.wa, siedziba spółki):................NIF DOTYCZY
-jestem crfonkiem raraądu (od kiedy): ......NIE DOTYCZY

-jestem crionkiem rady nad?oraej (©d kiedy):...................?slF DOTYCZY
-jestem crfonkiem komisji rewRyjnej (od kiedy): .......NIE DOTifCZY.........

7. tego tytuły osiągnątem(ęfam) w roto ubiegłym dochód w wysokości: ........N!E DOTYCZY

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Sub innej dziatalsiośei zarobkowej lub zajęć, z pQoamem
kwot uzyski^rfariych z

..INKASO ŻUK 2960,32zł

D! ETA SOLTVS-RADNA-ISSIO.OOZL
WYNAGROOZENl'E UVOWA O PRACĘ-38 S38,87Zk
Inne źród?a-28§,32 z}

fu: ......INKASO GMINA

Sktedniki mienia ruchomego o waf-tości powyżej 10 000 ?;totych
rsale^y podać markę, model i rok produkcji):..—...

pra/paidku pojazdów mechantanych

..........NIE DOFi'CZY.

M.

Zobowiązania pieniężnie o wartości pciwyżej 10 000 y.fotych, w tym zaciągnięte kredyt.y i potyczki ora?
warunki, na jakich 7.osta^ udzielone (wobec kogo, w v.wą?.ku r. jakim zdaRenienn, w jakiej wysokościj: ............

.KREDYT HIPOTECZNY W BANKU PKO-50 000,0071-22 1,25,18ZŁ{REMOMT)
KREDWSOTÓWKORY PKO-51 700.00Zł-47 :i..60,75zł-(REMONT,WYDATKl BIE?ĄCE)
Kred^ gotówkowa PKO-35 407,60?!- 34 325,797:ł( reinont i insre wydatki)

Karta kredytowa-12,400zł-9306,43
B

o

Powyższe oświadczenie sktecdam świadomyta}, iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
KOZIA lim.lO?.!
(miejscowość, data)

(podpis)
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