OSW|ADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta,

'

Ruda Śląska

11.04,2018

dnia ....................

(miejscowośc)

uwaga:
1,

K

Osoba składająca Kiadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne

3.
4.
5.
6.

..nie dotvczv".

rubryki nie znajdują

w

z

prawdą, starannego

i

r.

zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

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

Oświadczenie majątkowe doĘczy 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
Grażyna Dziedzic zd. Guzińska
Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Bytomiu

28.06.1954 r.
urodzony(a)

Prezydent Miasta Ruda Sląska
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21sierpnia 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 l, poz. 1875), zgodnie z ań. 24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspól nościmajątkowej lub stanowiące mói maiatek odrębnv:
l.

Zasoby pienięzne:
30 000,00 zł

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy
nie dotyczy

§apiery Ńjrtóśclowe:
na kwotę:

arr.

ll.
/

nie dotyczy

,t. Dom o powierzchni:

...............

. ffiZ, o

m2
...........

wańości:
160 000,00

62

2, Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzĄ gospodarstwa:

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

m2, o wańości:

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

nie dotyczy

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

zł

2/3

własności

... tytuł prawny:

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

o wartości: ...,..

rodzĄ zabudowy:
tytuł prawny: .,...............

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

4. lnne

nieruchomości:

lll.
posiadam udziały w społkach handlowych

-

nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ..,.,...........,
!V.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

_

należy podac liczbę i emitenta akcji:

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

V.
Skarbu
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
osobY
komunalnej
pańŚtwa,'inńą państwowej osoby prawńe;, jednostek samoządu teryto}ialnego, ich związków,
pzetargu
naleŻY
Podac
prawnej luo zwi{zku metro§olitalnósio nastĆpujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
opis mienia idatę nabycia, od

kogo:

;i;

ilir;;;

nie doĘczy

Vl.
1

.."""""""
. Prowadzę działalnośćgospodarcząl (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście ...............
wspolnie z innymi osobami

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

0Y.;-

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem Przedstawicielem, Pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

""""""",

nie dotyczy

/

-

osobiście
wspolnie z innymi osobami

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

Vll.
1.

nie dotyczy

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułuosią9nąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:.................
2. W

spółdzielniach:

-jestem

-

nie dotyczy

członkiem zaządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedY):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .................
3. W fundacjach prowadzących działalnośógospodarczą nie

-

dotYczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.

lnne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia |ub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem kwot
1

54 7 45,44

ztr

z tytułu zatrud

n

ien ia

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotYch (w przyPadku Pojazdow mechanicznYch naleŻY
Kia Ven9a, rok produkcii 2016

x.

-

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotYch, w tym zaciąnięte kredyty i pozyczki oraz warunki,
ńeFkicń zostałyłaŻielońe (wóFeck-go, w Ź*iążkĘJl§i!;r="n'"r, w jakiejwysokości):

czĘŚĆ 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.|

powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233

§ 1

Kodeksu karnego za Podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ruda Śląska , 11.04.2018

r.

(miejscowość,data)

r
.
^

'

k

(podpis)

l.tie-łasclwe srreStie.
gosPodarstwa
Ńió o"tv"Źv oińi"ńós"i wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie
rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

