Z t4c. Prezy<lallt*

ofiaiE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Ruda

Śtąska
...,

(miejscowość)

24.04.2019

dnia .......,.....

r.

Uwaga:

1.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne
3.
4.
5.
6.

..nie dotvczv".

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

Os9ba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićpzynależnośćposzczególnych składników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŹeRŚxą wspólnością
majątkową.

Oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomośCi.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a;, .,..Barbara Mikołajek Wałach

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .........,26.06.1 960, w

Rudzie Sląskiej

..,...Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Sląska

-

Naczelnik Wydziału,.

(miejsce zatrudnienia, stanówisko lub funkcja)

Poza?oznaniu sięz PrzePisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej
Przez osobY Pełniące funkcje Publiczne (Dz. U, z2017 l, poz.1393)oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oiamorządzió
gminnYm (Dz. U, z2017 f. poz. 1875), zgodnie z art.24h tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
ub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięzne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......",,..,......70500,00

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: .,......nie

-

papiery wańościowe: ........,.........nie

zł

dotyczy

dotyczy

ll.

1,

Dom o powierzchni:
tytuł prawny:

...170,00

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

.,...współwłasnośćmałżeńska

ffi2,

wartości:..250000,00

2.

Mieszkanie o powierzchni: .nie

dotyczy....

ffi2,

o wańości:

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód

4. lnne

i dochód w

wysokości:.................

nieruchomości:

działka pod domem o pow. 1188 m2

powierzchnia: ,.a)

b) garaz o pow. 25,5 m2

c) działka rekreacyjna o pow. 1000 m2
d) dom o pow, 104 m2

e) domek Krokus o pow. 30 m2

o wańości: ......a)

'155000,00zł

b) 25000,00zł

c) 80000,00zł
d) 270000,00zł

e) 10000,00zł
tytuł prawny: ...a

-

e współwłasnośćmałżeńska

Ill.

Posiadam udziały w spółkach handlowych
.,.,........,...nie

-

należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych
.....nie

dotyczy

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

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

.

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem 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

l,

ll

.nie dotyczy
V!.
'1.

Prowadzę działalność9ospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście ......,.,...,.........,.,.,nie

-

wspólnie z innymiosobami

dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód

2. Zarządzam

i

dochód w wysokości: ........,........

działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):,..,.,,..,.....
......,,.,.nie

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

dotyczy

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,...,.,.,,..,.
V!!.

1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,....nie

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

.....,.,.......nie

dotyczy

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem 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 działalnośćgospodarczą:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

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

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

Vlll.

lnne dochody osiągane

::^::-::::: :

::*

z

tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub

"*]l,

o

;

uo, ir,,*,,"i,,

o

"*iiu,

ll

ei

lg,

zajęe,'z podaniem

kwot

e;,i

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podaó markę, model i rok produkcji): .............

.a) samochód Nissan

Qashqai,2014

b) samochód Jeep Wrangler

-

2017

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 1O

OOO

złotych, w tym zaciągnięte t<redyiy"i pozyczki oraz warunki,
zdazeniem, w jakiejwysokości):

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w aniązku z jakim

nie dotyczy

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U.z2019 r., poz.506)

z dnia 8

marca 1990

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

.,....Ruda

r. o samorządzie

§ 1 Kodeksu

gminnym

karnego za podanie

Śląska 24.04.2019r

(miejscowość, data)

TiMGiweĘreSlić.
2

3

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

