OŚWIADCZEN lE MAJĄTKOWE

radnego gminy
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E, Kb1ii. Z$1l,

Ruda ŚIąska
(miejscowośc)

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
naleŻY wPisaĆ ,.nie
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
dotvczv".
poszczególnYch składników
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpzynależnoŚĆ
objętego mażeńską
i
majątku
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

1.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieŻ wierzytetnoŚci PienięŻne.
niejawne dotYczące
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaŚ informacje
połoŻenia
nieruchomoŚci.
miejsca
oraz
oświadczenie
adresu zamieszkania składającego
5.

czĘSc A
Ja, nizej podpisany(a),
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Rada Miasta w Rudzie Śfąskiej,
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l kierownik filrr

radna

(ńiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja

)

z2001r, Nr 142,
iNr 214, Poz,
.1591
poz1271
poz
olazz2OO2 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 55B, Nr 113, poz,984, Nr 153,
wspolnoŚci
1806), zgodnie z arl,,24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej
majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie gminnYm (Dz. U.

l.

Zasoby p'eniężne:

-środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
..*i.9-...9.9.!.-y-9. 7.Y..............

.

.

IĄ31,0O z}- maiątek odrębny

.

+,},9_. .9.9 |.y-9- ?.y.........,.,,,,....

- papiery wańoŚciowe:

9}9

d9.!.y--c-?.y

@wwwsignformpl Sp zoo,e_mail: BoK@signformpl,tel /fax (0_22)6269295,(0_22)6269297
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powierzchni:
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przychód i dochod w wysokości: nie,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

o

lll.

wańości:15

OOO

do!,Y,9,?,y_""""

,OO zł

udziałem gminnych osob prawnych lub
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z
osoby _nalezy podac liczbę i emitenta udzlałow:
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie

w wysokości:.*}ę..,_q9,!.y_9,?y
ż i;ó; tytułu o.iągnłi"ń(iłam) w roku ubiegłym dochod
2. posiadam udziaływ innych społkach handlowych

_

nalezy podac liczbę i emitenta udziałow:

i..;.,.,.;;. ;.....+.....,,,+.,......... " "" ",
,nre
wysokości:
żtió,otytułu osiągnii;ń(ęła n) w roku ubiegłym dochod w
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M.
1. posiadam akcje w społkach handlowych

.do.!.y._,_.ły........

z udziałem gminnych osob prawnych lub
_ należy podac liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w

społce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości.nie dotyczy
2 Posiadam akcje w innych społkach handlowych

nie dotyczy

-

nalezy podac liczbę i emitenta akcji

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości.nie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore
podlegało zbyciu w drodze przetargu
należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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nie dotyczy
nie dotyczy
M.
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Prowadzę działalnośó9ospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczV

nie dotyczy
-

oso biście: ..1}9_...

g.9.Ę,y_.c_r.y

nie dotvczy

-wspolnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

9g!.yę:..v_...

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podaó formę prawną i pzedmiot działalności),
..* }. 9-... 9.9.Ę.-y_9_ 1

y..

-osobiście: nie dotvczy
-wspólnie z innymi osobami:

nie dotyczy

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: nie dotyczy
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Vll.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki). nie dotyczy
-.;estem członkiem

zaządu

(od kiedy):
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-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

niei-.,, dotvczv
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-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

;.;.

nie dotyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
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Vlil.

lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zalęć, z podaniem
kwot uzYskiwanYch z każdego tYtułu:
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Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 1O OOO złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
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Zobowiązania Pienięzne o wańoŚci powyzej 1O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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..9.9.r.ę_pny

czĘŚĆ B

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

z dnia 8 marca

199O

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a) , iż na podstawie art. 233
§
l ub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozb awienia wolności.
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r. o samorządzie

l Kodeksu

gminnym

karnego za podanie nieprawdy

