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Z l,{r. Prozydontc:

Ruda Sląska, 26 kwietnia 2018

r.

Uwaga:

'l-

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2- JeŻeli Poszczególne rubryki nie

3.
4.
5.
6.

..nie dotvczv".

znajdują

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośóposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l mi;ątłu Ńętógo małżeńską
wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte!ności pien iężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomośĆi.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a),

Grażyna Janduła - Jonda

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(Janduła),

02lutego 1962 r. w Bytomiu,

urodzony(a)
zatrudniony(a)

w

lJnędzie Miasta Ruda Śtąska na stanowisku Sekretarza Miasta,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po za?oznaniu się z PrzePisami ustawy

z

dnia 2'1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gosPodarczĄ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia B marca

z 2017 f, poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy
żeposiadamwchodzącewskładmażeńskiejwspó!nościmajątkowej:
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

l.

Zasoby pienięzne:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 30 974,97

zł

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wańościowe,. nie dotyczy, na kwotę: nie dotyczy

ll.

'1. Dom o
Powierzchni: 213,2 m2, o wańośc| 3O0 000 zł tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska.

2. Mieszkanie o powierzchni: nle dotyczy,
3. Gospodarstwo rolne:
rodza1 gospod

a

o wańości: nie

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

rstw a: n i e d otyczy, powierzch

n ia,, n i e

dotyczy

dotyczy,

rodzal zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód

[1tOłol,

i dochód w

wysokości:nie dotyczy.

oświadczam,

4.

lnne nieruchomości:
powierzchnia:. 974 m2 (działka budowlana) o wańości: 35 064 zł,
tytuł prawny,,

l
l

wspołwłasnośćmałżeńska..

ll.

Posiadam udziały w społkach handlowych

-

należy podac liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy,

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr. nie dotyczy.
lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych

-

należy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. nie dotyczy.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

-

należy podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.
V!.

1. Prowadzę działalnoścgospodarcząz (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy
osobiście: nie dotyczy

-

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy.
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności),.nie dotyczy

-

osobiście. nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy.

Vll.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 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.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy.

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości,, nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą,, nie dotyczy

-

l

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
VlIl.

lnne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc,

uzyskiwanych z kazdego tytułu: Dochód

z

podaniem kwot

z tytułu zatrudnienia w lJrzędzie liiasta Ruda Śląska: 242 621,53.

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
PodaĆ markę, model i rok produkĄi): Renault Clio, rok produkcji 2007 - współwłasnośćmałżeńska; Skoda

Fabia ll, rok produkcji 2014 - współwłasnoŚĆ małżeńska; Fiat Punto, rok produkcji 2011 - współwłasność
mołżeńska.

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 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): nie

|tłr,^Ul

dotyczy,

cZĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2O17 r., poz. 1875 z póżn. zm.|

powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie
ań, 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ruda ŚIąska, 26 kwietn ia 2018 r.

§ 1 kodeksu

karnego za podanie

[t(,trdo,
(podpis)

1
2
3

Niewłaściweskreślić.
Nie dotYczY działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

i

zakresie gospodarstwa

