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Uvtraga:
1.
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,dnia 20-72-2018

Ruda Śląska
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Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdei z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisać ..nie

dotvczv".

3, Osoba składająca oświadczenie obowi+ana jest

określićprrynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również

wierzytelności pieniężne.

częŚciA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje nieiawne do§lczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości,
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funk§a)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2O01 r. Nr 142,
Poz. 1591 olazz2002r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.558, Nr 1,t3, poz.984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz.
1806), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład mażeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

ZmóypenĘżne:
-środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

nie dotyczy
- środki pienięzne zgromadzone w walucie
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1.

Domopowiezchni:

nie dotyczy m2,owańŃci: nie dotyczy
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2. Mieszkanie o powiezchni:
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wańŃci: 62 tys.
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o

nie dotyczy

,powierzchnia:..Ł+.9_...99l_.y..._c_?.Y.......,..,...,

wańości: nie dotyczy

tytuł prawny:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nie dotyczy
4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy
o wa ńości :
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tytuł prawny:

nie dotyczy
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Posiadam udziaĘ w społkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:
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nie dotyczy
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udziały te stanowią pakiet większy nlż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doŁyczy
2. Posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych

-

naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
nie dotyczy
M.
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Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w

społce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieEĘm dochód w wysokości: nie dotyczv
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
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nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

Ztego tytułu osiągnąłem(dam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, zv,lyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich aliązkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Podlegało zbyciu w drodze pzetargu

-

nie dotvczv
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1, Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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nie dotyczy
-osobiście:..]}łę...-q.9..Ę.y??.y..,...........

-wspólnie z innymi osobami:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i

dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zalządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicietem pełnomocnikiem takiej

działalności(na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności):
ni

-
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osobiŚcie :,.i,.}ę,.._q.9.1,y9_3y

-wspólnie z innymi osobami:

nie dotyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie
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W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

nie

nie dotyczy

dotyg_zy

-jestem całonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie_ dgtyczy
-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

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

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zĄęc, z podaniem

kwotuzyskiwanychzkaźdegotytułu: zatrudnienie-Mie;ska Biblioteka Pub]iczna-d.ochód
(O1 styczeń 2018 - 20l....-9..l1*9.?.ł.ę.ł....1.9-1-.Y.....T.:..].....:....i..+
qrudzień 2078 r.) - 31 932 zŁ.
Rada Miasta Ruda Śląska - dieta (01 styczeń 2018 - 20 grudzteń) 24 207 zł
maiątek odrębny
.*+.9,,.g.9.!,y.9.?y,

nie dotyczy
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Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

nie dotvczv
nie dotyczy
nie dotyczy

X

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
orazwarunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w anliązkuzjakimzdarzeniem. w jakiej
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czĘŚĆ B

Niejawne w myŚl art. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z2o18 r., poz.994 z póżn. zm.|

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstaw

lub zatajenie prawdy groń karapozbawienia wolności.

ie

art. 233 § 1 Kodeksu karnegb za podanie nieprawdy

(miejscorrość,data)
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