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wójta, zastępcd wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osbby zarządzĄącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawnQ 1 _
oraz osobyvvydającei decy4
ójtal
Ur

{

Ruda Sląska, dnia 2018-03-22

r.

(miejscowość)

Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne
..nie dotvczv".

3.

w

rubryki nie znajdują

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej

podpisany(a),

urodzony(a)

....... ...........Jolanta Małachowska. z domu Długosz..,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

r.,.,.,.....,...

....15.07.1959

..... w,...........Niegowici..

Urząd Miasta Ruda Śląska Naczelnik Wydziału Administracyjnego..,.,,..,
(miejsce zatrud

n

ien

ia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r, poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz, U. z2017 r. poz. 1875), zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadc/Ąm, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiejwspólnościmajątkowejlubstanowiącemójgąĘĘk:gĘbnv:l l

9

l.§
Zasoby pienięzne:

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej: .,5 000,00 zł

-

papiery wańościowe: ,jednostki udziału w funduszu inwestycyjnym

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: .....100,00 Euro..,

na kwotę: ok. 4 000,00 zł

1. Dom o powierzchni:

.nie dotyczy.. m2, o wańości: ...,.nie dotyczy....., tytuł prawny: ..,nie dotyczy

2.1.Mieszkanie o powierzchni; 60,00

m2, o

2,2. Mieszkanie o powierzchni: 61,00

wańości: .,150 000,00 zł... tytuł prawny: własnośc

m2 o

wańości: odziedziczone w 1/6 częścipo zmarłym Ojcu, która to część

ma wańośc50 000,00 zł - współwłasnośc z Matką i Bratem

ł

3. Gospodarstwo

rolne:

rodzĄ gospodarstwa: ....,......nie dotyczy....,........., powierzchnia: .,.....nie dotyczy.......
o

wańości:

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

rodzaj zabudowy: .,................. nie dotyczy.,.

tytułprawny:.........
4.

.....niedotyczy,......

Z tego tYtułu osiągnęłam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:.........,.nie dotyczy........,..
lnne nieruchomości:
powierzchnia: .,0,75 ha.- uzytek rolny .,.,.......
o wańości: ..ok, 5 000,00 zł(wg. Aktu notarialnego

z2002

r),...

tytuł prawny: ...własność

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych
..,....nie dotyczy.......

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...nie dotyczy..,.....,...,,....

Ztego tytułu osiągnęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..,.......nie dotyczy...,...
lV.

posiadam akcje w społkach handlowych
.,.......,,....nie dotyczy.,..,..

-

należy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
...,.,nie dotyczy.......

Z tego tytułu osiągnęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,....,,.,.nie dotyczy.....,.
V.

Nabyłam) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związrow, końunalnej osoby
Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ nalezy podaĆ

Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

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

-

wspólnie z innymi osobami ..............nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:.,....nie dotyczy.......

2. Zarządzam

działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):............nie dotyczy...,..,...

-

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

-

wspolnie z innymi osobami ...,.........nie dotyczy.......

Z tego tytułu osiągnęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.....nie dotyczy..,....

Vll.
1.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .............,..nie dotyczy....

-

,,.,....,.,nie dotyczy.,.....
kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
nie dotyczy.

jestem członkiem zarządu (od

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,...........nie dotyczy.......

Z tego tytułu osiągnęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........,.,..nie dotyczy.,.
2. W społdzielniach:
.,.........nie dotyczy.......

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,.......,..nie dotyczy.......
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od

kiedy):

,nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,...............nie dotyczy,,.

Ztego tytułu osiągnęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,.,.,.....nie dotyczy.....,.
3. W fundacjach prowadzących działalnoścaospodarczą:

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

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....,.,......nie dotyczy...,...
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....,.....,.nie dotyczy,,,,.,.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,........nie dotyczy.......

Ztego tytułu osiągnęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,...........nie dotyczy...,...
Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ,
uzyskiwanych z każdego tytułu:
..,umowa o pracę , dochód za2017r. wynosi 96 857,04 zł...

z

Podaniem kwot

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markę, model i rok produkcji): ...... .
.

Toyota Yaris rok produkcji2015

x.
,1O
0OO złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoźyczki oraz warunki,
Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej
na jakicń zostały udŻielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

Kredyt na zakup samochodu w wys, 37 oo0,0O zł udzielony przez Toyota Bank Polski S.A. na 48 rat w 2016r.
Na dzień 31.12,17r. pozostało do spłaty:26 270,00 zł

czĘsc

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

Ł./

I
PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

śwł;8t
(miejscowość,

,

.03.1& u

§ 1 Kodeksu karnego za

podanie

#hfufu

/

ińil;i

Tffiłreslie.
'

3

Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej,
w formie izakresie gospodarstwa
rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

I

