MAJĄTKOWE
n,Ęta; zastępey wĘta; sekretarza grnhy; s'erbnika gminyi kierewnika jednestld
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną

RUDA

st4srG

30.04.2018 r.

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:

l.

2.
3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeliposzczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĄ wpisać ,,nie doĘczy-".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynaleznośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kaju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adręsu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A
J

a, niżej podpi sany( a), G RZE G O RZ

ST AN l SŁAW RY B KA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08-12-1974 r. w

NOWEJ SARZYNIE

PRzEDslĘBtoRsTWtE WoDoctĄGoW t KANALlzAcJl sPoŁKA z o.o.
W RIJDZ\E Śtąsrue4 PREzEs ARZĄDU
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r, poz. |393) oraz ustawy z dnia 8

marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z2017 r. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,
ż e p o s i a d a m w c h o dz a c e w s kł a d m ałże ń s ki e i w s p ó I n o śc i m a i atkow e i łuS*tanełviąee-mOj

ffiffi:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 330.000,00
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NlE

ZŁ

DOTYCZY

AKCJ| ASSECO POLAND S,A,, 45 AKCJ| BUDIMEX, S.A.,
3000 AKcJl cl GAMES s.A., 45 AKcJl ELEKTROT|M s.A., 100 AKcJl

papiery wańościowe: 20

}

l.

I

PoLENERGrs s,A,,
na kwotę:

500

AKJcJl VINDEXUS s.A.

19.838,35 ZŁ

II.

i,

Dom o powierzchni: 144 ffi2, o wartości: 500,000,00

WSPOŁWŁASrVOŚC

ż. Mieszkanie o powierzclni:
3.

4.

WSPOŁWŁASNOŚC

ZŁ

tlrtulprawny:

25 m2, o wartości : 50, 000,00 ZŁ tytuł prawny

:

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NlE DoTYczY,powierzchnia: ...
o wartości:
., rodzaj zabudowy:
tltuł prawny: ....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ....
Inne nieruchomości: powierzchnia: DZ|AŁKA GRUNTU O POW|ERZCHN| 170 M2
oRAz UDzlAŁ W czĘŚct W9P,LNEJ ostEDLA 1/23 czĘŚCl Z 3635 m2
o wartości: 50.000,00 ZŁ
tytuł prawn y : WS P OŁWŁAS N O ŚC

ruI.
Ptlsiadam udzińy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow:

NlE

DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż I0oń udzińów w spółce:

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

20

AKcJlAssEco PoLAND s.A.,

45 AKcJl BUDM|EX S,A.,
3000 AKcJl cl GAMES S.A.,
45 AKcJl ELEKTROT|M s,A.,
100 AKcJl PoLENERGrs s.A.,
500 AKJcJl vlNDEXUs s.A.
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małZonek, zwyłączeniem mienia przyna\eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku meropolitalnego

_}

,'

,

I/

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetarglt - należy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo:

MtEszKANlE o PoWlERzcHNt 25 m2; 01-08-2008 r.; MlASTo RUDA Śt4sxe

vI.
1.

Prowadzę dzińa\ność gospodarcząI'] (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

NlE

DoTYczY

osobiście
wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,...

NlE

DoTYczY

ż, Zarządzam działalnościągospodarczą|ubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):NlE DOTYCZY

osobiście.
wspólnie z innymi osobami

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

vII.

W spółkach handlolvych (nazwa,siedziba spółki): PRZEDSłĘBIORSTWO WODOC\GOW
t KANALlzAcJl sPoŁKA z o.o. W RUDztE Śt4srurl
1.

jestem członkiem zarządu(od kiedy): 08,11-2012 r.
jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE

DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) NlE

DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym-ebeenym dochód w wysokości: 315.032,78 ZŁ
- Do 29.06.2017 R. UMOWA o PRA0Ę 179.725,57 zŁ
- oD g0.06,2017 R. K'NTRAKT MENADŻERSKI 135.307,21 zŁ
2. W spółdzielniach: NlE DOTYCZY
jestem człoŃiem zarządll (od kiedy):

jestem członkiem rudy nadzorczejI3] (od kiedy):

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

DOTYCZY

i
I

|."

!,.
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

NlE DOTYCZY

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

V[I.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z

podaniem kwot uzyskiwanych zktZdego tytułu: NlE

IX.

DOTYCZY

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

rurssA^, MURANO 2007
N/ssAN MlcRA 2008

X. Zobowiązaniapienięzne

o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
jakich
pożyczki oraz warunki, na
zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,w
jakiej wysokości): KREDW H|POTECZNY - BZWBK S.A. - 219.038,40 ZŁ W ZWĄZKU
NABYa\EM NlERUcHoMosct W WYsoKoŚct 275.000,00 zŁ

Z

czĘŚc B
Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z żO17 r., poz. 1875 z późn. zm.|

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art. 233 § 1 t$deksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozi karapozbawienia wolności.

RllDA

Śr4sxn

30.04.2018 r.

(miejscowość,data)
[1]

Niewłaściweskreślić.

izi Ni.

dotycTy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rń nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

r{99/O

i

zvłierzęcej, w formie

i

