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ośwmoczsme MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki drganizacyjnejQP"!!!

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminnąosobąprawną—
oraz osoby wydającej decyzje administracyjnew imieniu wójta

..a

Bolesławiec „dnia 02.09.2022 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnieniakażdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadku zastosowania, należywpisać „niew3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczeniemajątkowedotyczymajątkuw kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkoweobejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oswiadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚCA

Ja n|ze1podp|sany(a)_Łu_k_a_sz Ędward S_urus z domu S_urus __ _ __(imiona| nazvinsko oraznazwniko rodowe)

urodzony(a).
. 20 kWłęFnłą.„1?7?r.-. , wzłotorw . .

_ZespółSzkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym

.?”0 dyrektora „ . .

”(„w""z'uuudm'"sai—”.eiaawmmmniąay
'

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

|.
Zasoby pieniężne:

— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 98524, 93 zi: _- ma; żeńska _uspolnose majatkowa
_

—środki pieniężne zgromadzonewwaiucieobcej: __1_1_9__8,_8_1__Ęurow— małżeńska wspólność majątkowa __

nie dotyczy
"ię„99FYP?Y .........................................................................

—Pap'efv wartośdowe- „nie „409921. .. .

nie dotyczy
„res.. |???qu ........................................na kwotę: .nie...99.i=..x.cąy...................................................................................

O www.signiormplSp z o.o.. producent aktywnych formularzy. e-rnsii: biuro@signfoumpi



1.Domopowierzchni:_________n__i__e____dot m2 owartości: nie dotycz tytułprawny: nie dotyczy
2. Miesdcarieopowiemclw_5__6_,_9'_1__ m2,owartości: 350 tyś. zł tytuł prawny: własność małż.wspóln.
3. Gospodarstwo rolne:

III.

rodzaj gospodarstwa Pi.? dOtyczY _.pownerzchnia. nie dOŁYCZY

OWOŚCL ”_i? dor-YC”

. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy

owadowniedotyczv .„„._..„„

Posiadam udziaływ spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta udziałów

nledo'iyczy
medotyczv

_

..ął,ę...99£x9£x ..............................................................................................................................................................................................................
udzialy te stanowią Pakietwiększy ni210% udziałóww spółce: niedotyczv ..

nie dotyczy
Z tego tytułu osiąmalemlełam) w roku ubiec'vmMód w wysokości:niedawni,nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta akcji:

medal/CZY
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:-."

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości_n_łe dotyczy

Nabyiem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnegodojegomajątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pamir/owej osoby pravmq, jechoaek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
Mmmmwwmęwiawmmemmmaomem—mmm
Opismienia i datę Bawcie- od k090= medetyczy ._nie do_tyczy
_nie dotyczy

O www.otwl'ormplSp. z o.o.mm aktywnych forma.-zy. o-moil:bawmy S



VI.

n1ę dotyczy „„„
__osxnśde nie dotyczy
nie dotyczy
_WSPÓ'me Z innymi osobami ”WdOŁYCZY
nie dotyczy

'o1e dotyczy
——osodśde nie dotyczy
_g1e dotyczy
—wspólnie z innymi osobami niedotyczy
nie dotyczy

„”i? dOtYCZY
.. .. .

— jestem członkiem zarządu(od kiedy) nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy „„„„„„-„„„„„„„„„
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochódw wysokości 111g dotyczy
nie dotyczy

2. W spółdzielniach:

”19”th”
nie dotyczy

„”Ł"?. dotyczy
nie dotyczy..............................................................................................................................

_iesłemmonkiem rady ”dzone? (od kiedy): nie-dotyczy
n1edotyczy
nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
nie dotyczy

”ledOthzY

Owww.timlormpł Sp. z o.o.. prodrioed ulewnych tomu-ny. e-meil: bano-ima



3. Wfundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dOŁYCZY ..„„„„„„m„„„m„„„m„„m„„m„„„m„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„m„„„„„„„„„„„„„
n1e dotyczy „„„

.EłŚ„ŚPFXE£X„„„„„„
.H.ł.ę...99.FYCZY ................
_iesfem mkw") rady "admini (Od kiedyi- „Pie.. dotyczy
nie dotyczy
."??? dOtYCW
— jestem członkiemkomisy rewizyjnej (odkredy) n1e dotyczy
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
medotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatmdnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyddwanwdtzkażdegoqnuhlz dochody calągane z tytułu zatrudnienia:
moje Łukasz Surus: 71938,19 zł
żony Joanna Surus: 57471,19 zł

lx.
Składniki mienia nichomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdówmechanicznych należy
podać markę.model| rok produkcji): Renault Laguna III Kombi 2009r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości):

(+=mennakw0taodsetek)
nie dotyczy

nie dotyczy
"ledOtYCZY
.nie dotyczy_
.P.?.?...99.'FYCZY .............................................................................................................
niedo'iyczy

. ._

medOtYCZY

oM.W.)! Sp. z o.o.. moduem aktywnych form. o-mdz bknoOdgnlormpi ?



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w oświadczeniu
majątkowym, nie są informacjami jawnymi.

Podstawa: art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Żuk—as» St.—w;Bolesławiec, 02.09.2022r.(W. data) (podpio)

1—I'Iiuwilśc'mulmnli:: NbckhnzydźnhtnśduuhńnzqwymwinwhvvnnmańapuxhharuNaniaMannodnukmnbizahadagaumdmaum
rodzimego., Niedotyczyradnadmuzyd'lspóidziewnieakaicmyeh.
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