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O*oba składająca o*wiadczqnlo obowiązana je*t do zgodnega z prawdą, §tarannego i zupetnogo
wypslnlłnla każdeJ z rubryk,
?.. Jsżeli po*zcrególno rubrykl nlg znajdują w ksnkrgtnyrn preypadku ea3tosowania, na|eży wpi*ać

1,

.,fll§_

a,
4.
§.
§.

d,§tvczv",

Osoba *kład*jąca ośwladcrgnlo obcwiązana jest okretli* pnynależnośćposrczególnych skladników
i majątku objętego msl*ań*lłą wapólnł*cią

ma|ątkowyoh, dochodów i zobowiąeań do msJątku odrębnego
majątkową,
Ośwlad*z*nio majątknwe dotyczy majątltu w kraju l za granicą.

óówiadezania majątkowo oboJmuJe równieżwiexytelno§cl plonlęźne.
,Ą oświadczenia:aweńo tą lnformacJ§ jawn§, w częściB zaó informacja nlojawne dotyczące adresu
zamloszkanla slłładaJącegooświadceenig orae mIeJtca palożania nieruchomsóci,

W crę*cl

cZĘ*Ć A
Srażyna Dziędzic zd, §uziń*ka
(imi§n€

28.06.19§4

i na;wisko orar n§lwi3k§ rodowe)

r.

Bytomiu

Precydant ll/liagta Ruda Sląska * upływ kadoncJl 1$ li*topada X0{8
(nriejsce zatrudnienia, §t§nówi$k§

r.

lilb funkcia)

p§ zapoznaniu aię e przapisami ustay{y l dnia ź,t sierpnia ,lSS7 r. o ograniexeniu prowadzenia działalnnścigotpodarezej
przer osaby pełniące funkcje publieana (Dr. U, z 2017 r. poe. 13§3i oraz uaiawy z dnia 8 marca 19§0 r- o samorządzie
grninnym {Dr. U. z2017 r. p§z. ,187§}, zgodnię a ań, ?4h ie1 ustawy oświadczam, że po*iadam wehódżącę w skład
nrałżeń a kiej wspól no*łi maj ątkowej ub stanowiące &ą_rfi eia§b.§dlsb[y:
l
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Zasoby pianiężne;

*

40 000,00

zł

*rodlqi pieniężne agromadzone w waluci§ polskiej:

ni* datyczy

*

środkipieniężne zgromadżóne w walucie obcejl

*

papiory wartościowe;

,,

nie dotymy

na kwołę;
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1, Fom o powier:chni:

dłtycry

."..."",......,,.

m?, o wartgśgi:

tytuł prawny;

§2 m'

2, Mieszkanie o powiarechni:

,.,"",,...,""

3. §o,spodarehiyo rolne:

''§0 000,00

*ł

mŹ, o wańo*ci;

2l3 własności
,

tytuł prawny.,,,...,,..,,..,.,,..,,...

nl* doĘezy

o wańości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prewny:

ż tego tytułu o*iągnąłem($arn} w roku ubieg§m przychód

4.

lnnp niaruchomtści:
powierzchnia:

i

doch*d w wysokości: .,..",.,.,..,,..,

nio dotyczy

o wańośei:

lll.
Posiadam udzialy w spółkach handlowych

*

naleźy podać licabę i emitenta udziałów:

nie dotycuy
udeiały te stanowią pakiet więk§zy niz 10% udziałów w sp#ee;

Z tegn lytułu nsiągnąłem{ęłam) w loku ubi*głym dochód w wysokośei: ,.,,.",,,,.,,,,,.

lv.
Posiadam akcja w spółka*h handlowyrh

-

należy poda* licebę i emitenta altcji:

nlł dotyeey

akcje te stanowią pakiet więknzy niż 1S% akcji w spół*e:
Z tego tytulu o*iąnąłem{ęłam) w r*ku ubieg§m dcchód w wysokości: ..,,.....,,..,,..
V,
Nabyłem{am} {nabył mój małżonak,z wyłączeniem mignia przynalażnego do jego majątku §{trębn6gó) od §karbu
Pańgtwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostelt samoządu teryloriatnego, iłh zwię}tów, komunalnej o*oby
prawnej lub związku metrcpłliialne§o na§tępująse mi§nie, które podlegało łbyciu w drodze pĘetar§u * należy podać
opis mienia idatę nabytia, od
,

kogo:

;;;;ó;;;
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nle dotyczy

Pr§wadzę deiałalng§ć gospodarcząŹ {n§leży podać forrnę prawną i pnedrnlot działalności):,........,....."..

Z tego tytułu osiągnąłem{$am) w roku ubiegłyrn preychód i doehód w wysokośoi: ,,...,,......

?.

Y

Zarządżam daiałalnościągo§pódarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(ńaleźy podaó formę prawną i przedmiot daiałalności): .."..,.",,.,,,,
nlo dotyczy

-

osobi§cie
w§pólnie x innymi o§obami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ro}ru ubiegłym do6hód w wy§ókóści

vll,
1.

ni* dotyczy

W spółkach handlowych (nazwa, siadziba spółki}:

-*

jestem członkiem żarżądu{od kiedy}
jeEtem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jeśtemcułonkiem komisjirowizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wyaoko*ci: ,......,,..",....

W

2.

*

-

spółdzielniach;

nlo dotyczy

je*tem członkiem zareądu {od kiedy):
jestem cełonkięm rady nadzorczel§ 1od kiedy):
jestem ezłonkięm komisjł rawixyjnej {od kiedy)

:

Z tego tytułu *xiągnąłem{ęłam)wroku ubiegłym dochód w wy*okości: .. ,.. . .,. .
3. W fundaujarh prowadeących deiałalno§ć

.- jestem członkiem zarządu

*
*

gospodarczą:

.,

nie dotye*y

(od kiedy}:

jestem cxłonkiem rady nadzorczej{od kiedyi:
jestem człgn kięm komisj i rewizyj nej {od kiedy)

:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam)w roku ubieglym dochód w wysokości: ,,..

".
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lnrre doehody osiągane
1

e

tytułu zatrudnienia lub innaj działalnościaarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

14 807,65 zł z tytułu zatrudnlgnla od

1

.01.201 8 r. do

1

6.09,201 8 r.

lx.
Składniki mienia ruchomęgo o wartości powyzej 1§ 000 ułotych {w przypadk§ pojazdów mechanicznyeh na|eży
Kia Venga, rok produkcji 101§
xZóhowiąźania pieniętne o wańośei powyżej 10 000 żlstych, w tym zaeiągnięte kredyiy i poźyćżkior*z warunki,
na jakich e§§tały udzięlone {wobeo kogo, w awiąaku z jakim żdarzeniem, w jakiej wysokości):

- kradyt w Bpnku §GŹ BHP Parlbas §,A" w wysokości 30 3§0,00 zł, dc rpłaty na dzloń {8.09.2018
poznatało 8 rat po 1 3S§,10 uł, kredyt u*ciągnięty na xakup płjaxdu,

r,

t
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, kredyt

tł l§G B*nt §ląekiłv wysokoścl § {§6,ż4 z| do e$*ty na dzień 16"0s.101§

r"

p§lo*t€l§

*0 rat

po 43$,*l zł, kradyt r*eiągnięty na cgl* §leżące,
, kr§dyt w

l§§ Bank Śląskl w wy*oko*ci 3§ ?3§,2§ zł, do
pc łl§,§7 zł, kredyt zaclągnlęty n* sęl* bie*ące,

x§łał n*

dzigń 16.0s.?§{§ r. po*oetały g4 raty

cZ§ŚĆ §

Fowyżxze oświadczenie składam §wiadomy{a}, łżna podstawia eń. 233

§ 1

l{odeksu karnego

za

podanie

nieprawdy lub eatajenia prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ruda §ląska, 1§.O§.żO18

r.

{mieJscowość, dalx1

T-§i§fri§§óil§§ręet*,
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Nie *łtycay duiałalnościwyiwóreaej w rólnietwi§ rłl eakresie produkcji ro&linnej i ewięę§c*i, w formie i zakresie gospodarstwa
rodźinnego.
Nie dotyczy rad nadzorłzych spółdzielni mle*zkaniowyeh,

