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Uwaga:

1.

O§oba sl&daffi oświadmnie obołłriązana ffi do zgdn€go z praw&, staĘntrcgp i zupełnego
urypetnienia ki#i r ruĘ.
2.
Jeźeli posrczęólrre rubryki nie znaidują w konlcetnym przypadh rubsomnią naleT urpisać.nie

dotyczy".

3.

Osoba sldadłiąca ośuriadczenie oboriązana i€§t okFeślić przynależnośćpmztzee,ólrrych sldadników
maiątlowycĘffirodótryizobotuĘzań do nraiąpktt odętrrąoimająt|u Ńi,ęłąo małźenńskąwsprńlnością

maiątkwą.
aświafuenie o*aniemai,łtloru,pn dotyeymafrątkl w kaiu i za grćnią.
Gświadgenieo shnie maiąth*lyrrł okimule nómież w*eątdłpei pien#ne.
t# cĘściA oświadeeniazawarte ę informacje lewną w ezęśł*B złśififornriacie nielawrte
dotyczące adresu zamleszłania składaĘcego oświadczeni€ ofilż rnieisła połobnia nieruńqmości.

4.
5.
6.

czĘsĆA
Ja, nńej podpisłny{a},

-*_---.ttątętot nrCHnCZrĘ-{Piechacrekl,
i naalvbko oraz naaę-sko rodowe}
ftmiona

urcdzorry(a}

zatnudniony w:

t- XlV tO Kato!łric€ 4F-0ń,ż Józefowska 32 - naucryciel kontraktowy;
ż. 1 LO Siemianowice Śląskie 41-1ffi Wyspiańslriego 5 - nauczycie| kontraktowy;
3. Technikum nr 8 Kętowice 4G042 Mickiewicza 16 - naucąlciel kontraktowy 4. Radny Ęady Miasta Ruda Śląska.

'ł

(miejsce atrudnienia, sEłowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustas/y z dnia 8 rnarca 19S r. o sannoaądzie gminnym {Dz. U. z 2Ot7 f" poz.
1875), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, źe posiadarn wchodzące w skład nna}źeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące rnój majątek odębny:
l.
Zasoby pieniężne:

X". -środkipienĘne zgrornadzone w walucle polskiej:22.00$,00 Pl-N ńł,radzielścia drrca tysiące rłoĘch OO110O
maiątek obiĘ{y małźiensĘtmpólnośeią maiąkmłą"

- środkipieniężne zgrornadzone w uralucie obcej: Nie dotvrzv

-

papierv wartcścłcwe:
--...-". na hałotę: -..-"-.-. r$rellotvcął

ll1" Dorn o

porrierłchni: . Nie dotvcan-..

§Ąuł prawny: ,"--.-".."... l*ie

2- Mieszkanie o

ĘĄul

praw

rnZ, o

wańości:...-..... Nie dotvczł

doty*v

pawienchni:.100

m2, o wartcści:

obiffy małżeńskąrrspólnoócią majątkową..
3.Gospodarstwo rolne:_Nie rĘWqy

7

Afit notarialrry Repertońurn"A" Nr

49łl,ł2O14 rnaffiek

rodzaj gospodarstwdl ...-....---...-.. Nlq
o wańości:......... Nie dotvcry

rodzaj zabudowy:, Nle dotvczy
Ęitułprawrły: .--.--. llie

doĘcął

dWcry.

powierzchnia: ..........-_§!q_dg§cą-.....

.."....-...:,j:--.."...

tego Ęltułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegĘm pnychód i dochód w wysokości: Nie dotvczv
4. Inne nieruchorności:
Z

4,1. Zabudowana budynkiern letniskowym {pow. użytkowa domku -32,9'J- m?} - nieruchomośćo powierzchni
0,1024 ha oraz udział we współtłłłasności4/300 częścił,lieruchomości o powierzchni 0,1201 ha (droga

dojazdowa), i udzial ułe wspóhrłasności 1/10 częścinieruchomgści o powlerzchni 0,1239 ha {droga
dojazdowa},
o wańości:lffi-000,m sto tysięcy złoĘch OOflOO
Tytuł prawny: własnośćpotwierdzona Aktern notarialrryrn Repertoriurn ,,R' 5t72lżffil8.
rnaiątek obięty rnałieńską ułsprólnością ma|ątkową"
4.ż-Ganżo powierzchni użytkowej 18m2 wraz z prawem uzytkowania wieczystego udziatu wynovącego 116
częścigruntu wlasności skarbu państwa o numeźe geodezyjrryrn 2035łż34obszaru LŁLmŻ i prawem
uźytkowania wieca}§lego udziafu wynoszącego V6 rzęścigfuntuu*asności skarbu państwa o n{rmerże
geodezyjnym 2a3ólL34 ob*aru 73 m2 .
Wartośćnieruchonności opisywanej 1ż.Ofi0,0O dwanaście tysięcry złoĘch OO/18S;
Tytuł prawny: własnośćpotwierdzona Aktern notańalnyrn Repeńorium *X 22?:ffilżffi9.
maiątek obięty matźeńską urŃlnością rnaił$korp+

lll.

1Posiadarn udziaĘ w spfikach handlowych z udzialern grrtinnych osób prawrrych lub pnedsiębiorów
w kórych uczestniczą takie osoby- naleĄ podać liczbę iernitenta udzialów: E|ie dotycłr
udziały te stanowią pakiet więksry niżi:aań udziałów w spćńce: illie d@qry
Z tego tlfiułu oslągnąłern(ęlam} vl roku ubiegtyrn dochfi w wysokości:

Nie dotrłcal

2.

Posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych

- naleĘ

podać

f{ie dotvęar
tego $ułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ltlie

Z

iiczĘ i emitenta

udziałów:

dońłcłl

lV.

L.

Fosiadam akcie w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pmwnych lub przedsiębiorów"
których uczestniczą takieosoĘ - naleĘ podać liczĘ l ernitenta akcji: Fl'l_e datvczy

ttł

akcje te stanowią pakiet więksry niź t0g6 akc}i w społce: ltlie dofircry
Z

tego Ętułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtyrn dochód w wysokości: Hę deqrcry

7"

Posiadam akĘe w innycfr sp#kach handlowych - nalezy podać liczhę i emitenta akcli: Nie do§cry Z
V.
tegotytułu aslągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w

wy,sokości

tcabt'ern{am} {nabył mój n,łałźoneĘz wyłączeniem rnienia przynależnego do jąo majątfu odrębnego) od
Skarbu Państwa" innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnegą ich związków,
kornunalnej osoby prawnej lub związku rnetropotitalnego następujące rnłenie, htóre podlegało zbyciu lłłdrodze
przetargu na|eży podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo: Nie doJvczv

Vl.

1.

-

Frowadzę działalnośćgospodarczą {naleźv podac forrnę prtwfią i pnedrniot dziatalnaści}: Nie dotvQ4

osobiście Nie dotvczv

-wspólnie
Z

z innymi osobarni ,.-.., Nie

doĘcłr

tego tytułu osiągnąłem(ętam} w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:_F{ie_doĘąt,
Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiern takiej działaInoŚci

ż.

{naleĄ podaćformę pĘwną iplzedmiot działalności): $|ie dowczv

- osobłścieNie

dofirczv

-wspólnie z inm7miosobami,.. Nle doĘczy
7tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfum dochód w wysokości: Nie dotvszv.,,...

",,i.

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Nie dotvczv

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotvczv
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy); Nie dotvczv

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotvczv.
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotvczv

Vll!.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
t. Emervtura: - dochód za okres od 01.01 do 19.1t.ZOt9r:
ZER MSWiA dochód:44.132,35

PLN;

majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.
2. Umowa o prace: - dochód za okres od 01.01do L9.tI.2OL9r:
XlV LO Katowice 40-042 Józefowska 32 dochód :26.996,96;
ZS nr 2 - 1 LO Siemianowice Śląskie 41--1OO Wyspiańskiego 5 dochód :7582,79 PLN;
Technikum numer 8;40-042 Katowice Mickiewicza 12 - dochód: 954,00 PLN;
majątek objęty małżeńskąwspóInością majątkową.
3. Umowa zlecenie i o dzieło - dochód:
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Przystanek" 1,677 ,49 PLN;
Związek O rga n iza cj i Po rad n iczych,,J ed n a kowo n n i" 1200,00 PLN;
majątek objęty malżeńską wspólnością majątkową.
4. Radnv Radv Miasta Ruda ślaska
dochód: 199,00 PLN
majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.
lx.
l

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ]_0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podać markę, model i rok produkcji):

maiatek

obietv małżeńska wspólnościa maiatkowa.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1_0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

obietv

małżeńska wspólnościa

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 f ., poz. 506 z późn. zm.|

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

..Ruda Śtąsta 19listopada 2019r
(mieisootoĘ data}

§

3. Kodeksu karnego

za podanie

