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Ruda Śląska, dnia 07.03.2O18r

OŚWADCZENlE
WÓjta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika qminv, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzĄącej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje admin|stracyjne w imieniu wójtal

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.
2, Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczegolnych
składnikow majątkowych, dochodow i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzytelności pienięzne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca
połozenia nieruchomości.
3.

czĘsc A
Ja, niżĄ podpisana Ewa Guziel (Maciąga)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona 29 stycznia 1973 roku w Płońsku
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

zatrudnionalJrzędzie Miasta Ruda Śtąska na stanowisku Skarbnika Miasta Ruda Śtąska
od 29.02.2012r.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z 2'1 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z poźniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 8 marca '1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), zgodnie z arl. 24 h tej
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej
.

l.

Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

rachunek bieżący - 5 952zł

Y

- środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej

500 EUR
- papiery wańościowe:

. nie dotyczy...

..

na kwotę
ll.

1. Dom o powierzchni 120m2, o wartości: 600000zł tytuł prawny (małżeńska wspólnoŚĆ
majątkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni.

a) 50,46m2, o wańości: 8'l 543zł tytuł prawny akt notarialny (małżeńska wspÓlnoŚĆ
majątkowa)

b) 1/6 mieszkania o powierzchni: 67,20m2, o wartości: 1't0000zł tytuł prawny spadek po
zamarłym teściuakt notarialny (małżeńskawspólność majątkowa)
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa. grunty rolne wraz

z zabudowaniami, powierzchnia: 0,6846

ha

o wańości: 260 000zł (małżeńskawspólność majątkowa)

rodzĄ zabudowy:

budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 90 m2 (rok
budowy 1938)
budynek niemieszkalny o powierzchnizabudowy 45

m2

(rok budowy 1938)

tytuł prawny: akt notarialny

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

w wysokości........,.

ubiegłym przychod

7 750zł

4. lnne nieruchomości:
a) garaż blaszany (małżeńskawspólność majątkowa)
powierzchnia:19,67 m2

wańośó:12000zł
tytuł prawny: b) działka gruntowa pod domem (małżeńska wspólnośćmajątkowa)

powierzchnia. 804m2

wańość:80 000zł
tytuł prawny: akt notarialny

\
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dochod

lll.

Posiadam udziały w społkach handlowych

1.

nie dotyczy .

-

nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 oń udziałow w spółce.
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych

-

nalezy podac liczbę i emitenta akcji

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akqi w spółce

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

V,

Nabyłam (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego

następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu

-

należy podac opis mienia

datę nabycia, od kogo:

.,. nie dotyczy
Vl.

1.

Prowadzę działalnośógospodarczą2 (nalezy podac formę prawną

i

przedmiot

działalności):

nie dotyczy
- osobiście
-

wspólnie z innymi osobami.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem,
takiej działalności(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

nie

dotyczy.

.

- osobiście
-

wspolnie z innymi osobami.

pełnomocnikiem

i

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości

Vll.
'1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki),

dotyczy ..
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Międzygminnego
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie

Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach od 28.02.2014 rok.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości:46 853,18 zł brutto
2. W spółdzielniach: nie

dotyczy

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorcze13 (od kiedy):...

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

dotyczy

Ztego tytułu osiągąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości.
Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
URZĄD MIASTA
UMOWA

- umowa o pracę - roczny dochód
NAJMU -7 75O zł brutto (dot.dz.l1.3)

brutto: 260 852,84 zł brutto

lX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.0OO złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podaó markę, model i rok produkcji):

HONDA ClVlC, rok produkcji 2006

-

f8

000zł

VOLKSWAGEN PASSAT, rok produkcji 2002- 11 000zł
AUDI A6, rok produkcji 2003 - 23 000zł
Meble -17 649zł

X.

Zobowiązania pienięzne o wańości 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):

KREDYT HIPOTECZNY wobec lNG Bank Śląski w zw|ązku z zakupem gospodarstwa
rolnego w kwocie 168 000zł do 05.06.2034r.(stan kapitału na

31 .'12.2017

_ 80 246,84zł|

KREDYT H|POTECZNY wobec lNG Bank Śtąski w związku z budową domu w kwocie
300 000zł do 05.09.2032r.(stan kapitału na 31.12.2017

-

294 999,99zł)

Santander Bank w kwocie 16 869,40zł do 21.01.2019r. na zakup mebl! (stan kapltału
10 965,1f zł)

Kańa kredytowa lNG Bank Śląski timit do 15 000zł (wykorzystano 0zł)

czĘŚc

B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy
(tekst jedn. Dz. U. z 2O17 r., poz. 1875)

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnYm

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ruda Śląska, 07.03.2018
(miejscowość, data)
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Niewłaściweskreślic
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

