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oŚwlłoczENlE MAJĄTKoWE

I

wójta, zasĘBey wójta, sekretarza gminy, skarbnka gminy, kierewnika jednestki erganizaeyjnej gminyi
o+€lz

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Ruda Śląska, dnia 25.04.2018

r.

(miejscowość)

Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne
3.

rubryki nie znajdują

..nie dotvczv".

w

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać

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

4,
5,
6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie majątkowe 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), ..,,.....,.,.Michał Stanisław

Guzy

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,.,....26,09,1963

r.

.,.,..,...

w ,....,.,.Jastrzębiu-Zdroju....,...

Urząd Miasta Ruda Śląska41-709 Ruda Sląska Pl. Jana Pawła ll 6
Pełnomocnik ds. Ochrony lnformacji Niejawnych/

Zastępca

N

aczel nika Wydziału Zarządzania Kryzysowego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 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.

z

2017 r. poz, 1875), zgodnie z ań. 24h tą ustawy oświadczam, że posiadam wehedząee-łł-skłaC
stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie

polskiej:

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie

obcej:

-

papiery wańościowe:

....,............

,.,.,

.,..,.

nie dotyczy....,

nie dotyczy....

nie dotyczy

na kwotę:

,Ł

ll.

'1. Dom o powierzchni: ...

2. Mieszkanie

nie dotyczy.,.

o powierzchni:

3. Gospodarstwo

m2, o wańości: ... ...... ..

,......54

rolne:

rodzĄ gospodarstwa: ......... nie

m2, o wańości: .....

dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod

4. lnne

.

... tytuł prawny:

nie dotyczy..... tytuł prawny: najem MTBS
powierzchnia: ...............

i

dochód w wysokości: .. . ............

nieruchomości:

powierzchnia: ...,....,.,.,,.,,. nle

dotyczy

o wańości:

lll.

Posiadam udziały w społkach handlowych
..,.,...

należy podac liczbę i emitenta udziałów:

-

nie dotyczy....

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......,..........

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

-

należy podac liczbę i emitenta akcji:

......... nae dotyczy.....

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: .........,,.,....

V,
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
...,

nie dotyczy,..

t/

Ń/

Vl.
'1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):,.,.......

- osobiście

l

I

-

.,......,

wspolnie z innymi

....

nie dotyczy.....

osobami

.

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: .................

2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności

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

-

wspólnie z

innymiosobami

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Vll.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki):

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu
-1estem

-

(od kiedy):

członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą,.

........

-

nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

ę{,,

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.

lnne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc,

z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu:
1. umowa o pracę: 99.343,84

zł

2. umowa zlecenie: 720,00 zł
3, programy revenueshare, wypełnianie ankiet: 130,32zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
.

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

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości 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):

Kredyt gotówkowy w Deutsche Bank Polska S.A. umowa nr CFK\I726728 z dnia 15.12.2O17 r. na

spłatę poprzednich kredytów (wyciskarka, wersalka, kredyt Euro Bank nr CFK\1706277, spłata
limitu kredytowego w Euro Banku i jego zamknięcie oraz kań kredytowych) - konsolidacja kwota 165.914,84

zł do spłaty w

120 ratach

- wysokośćmiesięcznej raty 1.841,55 zł.

U,'

czĘŚĆ B

Niejawne w mYŚ[ art. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z2O17 r., poz. 1875 z póżn. zm.|

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

Niewłaściweskreślić,

§ 1

Kodeksu karnego za podanie

Nie dotYczY działalnoŚci wYtwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

