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ir§!miny, skarbnika gminy, kierownika iednostki orqanizacvinei

osoby za
żającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta1
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Ruda sląska, dnia 26,04,2021

tJWaga:

osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnym przypadku zastosowania, należy wpisać
.,nie dotvczv".

osoba składająca ośWiadczenie obowiążana jest określićp.zynależnośćposzczególnych składników
najątkowych, dochodów iżobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską Wspólnością
majątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie ńajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadcżenja zawańe są informacje jawne, w częściB żaśinfolmacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składające9o oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśćA
Ja, niżei podpisany(a), Agn]eszka Kolasa (stileą

(miona ńafusko olaż n.żWsko rodowe)

urodzony(a) 26 listopada 1979

r

W BUdzie Śląskiej

zatrudnjona W szkole Podstawowej nr 21 W Rudzie Ś ąskiej, stanowisko:dyrektor
(mejsceżatrudn enia, siaiowisko lub

'unkcia)

po żapoznaniu się ż pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenju prowadzen a działa nościgospodarcżej
przeż osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz, U, z 2017 r poz. 1393) oraz uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoźądzie
gm nnym (Dz, U, z 2017 ( poz. 1875), zgodn e z an. 24h tą ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W §kład
małżeńsk]ej Wspólności majątkowej lub §ta,r€wĘ€e
m€jm4ą+e Ębfiy:

0,łw

l.

Zasoby pieniężne:

-środk

pieniężnezgromadzoneWWalucie polskiej:,.,,,,,,.,.,20tys, zł

-

środk pien ężne zgromadzone

-

pap

eJ Waloścowe

W

Wa]ucie obcej: nie doiyczy

,,

, 1ie doTyczy

ll.

1, Dom o powieżchni: nie dotyczy mr,

2,

l\4

o Wartości:nie dotyczy tytuł prawny:nie dotyczy

eszkanie o powieżchni: 56,36m' Wraż z komórką okatorską 2,33m' o Wańośc]: 180 000 żłt},tuł prawny:

WspółWłaścjcjel W 1/2 ż mężem

3. Gospodarshło rolnei
rodzajgospodarst\ra] ,

.,

,.,nie dotyczy,

o WartoŚci:,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,nie

dotyczy

lodzaj zabUdowy:,.,,,,,,,,,,,.,. nie dotyczy

tyttłplawny:,,,,,,,,,,,,,,,.,_,,,,,,nie doiyczy...... ...

Z
4,

tego tytułU osiągnąłem(ęłam)W rokU ubiegłym przychód

i

dochód W WysokościI ne dotyczy

lnne nieruchomośc]a udział Wynoszący 1/21 cżęśćW garażu W e ostanow skowym

powieEchnia: Udzał Wynoszący 1I21częŚĆ

W

galaźL W elostanowiskowym z pow uż}tkowej 508m'

o Walości: , ,, , ,,,,'0 000 ż,
t}łułprawny: Wspóhłłaściciel

lll.

Posadam udziały W spółkach handlowych
n e

doiycży

ldziały te stanowią pakiet

W

ększy

n

-

naleźy podać liczbę iemitenta UdziałóW:

ż 10% udziałóW

W

spółce: ,,,,,

o""nuo

Z teso ty:u]u os ąsną:emlęłań] W ,oku

.

,,, , ,.nie doĘczy,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*"[::|§

:]b:egłym

lV,

Posladam akcje

W

spółkach handlowych

-

na]eży podac licżbę i emitenta akcji:

ETF sP500 - 83 akcji, cD Projekt - 46 akcji
akcje te stanowią paket Większy niż 10% akcjiW

spółce:

z tego tyt!łu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

,,,nie dotyczy

Wysokości:

.,,nie dotyczy .. , ., ,,,, .,,

.,

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z Wyłączeniern mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu
Państwa, ]nnej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądU terytorialnego, ich żWiązkóW, komUnalnej osoby
prawnej lub związku metropoljtalnego następujące mienie, kióre podlegało zbyc ! W drodze pżetargu - na eży podać
opis mjenia i daię nabycla, od kogo
,,,nle dotyczy

1, Prowadzę działalnośćgospodarcżą'(naleźy podać formę prawną i pżedrniot dz ałalności)

osooiŚce ,

,,

lie ootycży, ,,,,,,,,,,,,,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W loku ub]egłym pżychód i dochód W Wysokości:

Zaządzam dżiałalnościągospodarczą ub jesiem pżedstaw]cie em, pełnomocnjkiem takiej działalności
(rależy podac fo,Tę prawrą ' p,zedriol oż ałallościJ:,,,

osobiście

,,

nie dotyczy.

, ., ,,,,,nie dotyczy,.,

|P

z tego tytułu os]ągnąłem(ęłam) W roku lbiegłym dochód wWysokości: ,,,,.

.niedotyczy,,,,,,,.,,,,,,,

Vll.
1, W

spókach hand owych (nazwa, siedziba spóik]) .,.,,,,,niedotyczy

*jestem członkiern Zarżądu (od kiedy): , ,, ,,
-]estem
-]estern

.

nie dotyczy,

,,,.,,

członkiem rady nadzorcżej (od kjedy):

,,.

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

W

,. niedotycży
,.nie dotyczy.,, ..,, ,,,,

Wysokości ,,,,,,,,n]edotycży,..

2, W spółdzielniach:

,,.,.,,,.,,.,,,,.,,,,nie dotyczy

-

jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): , , ,,,., , .,,,,.,.,,,,.nje dotyczy,

-,esteT

-

c7JoT\len raoy ,radzolczej- (od <iedy)

,,,,,,redotycży

jestern członkiem komsji rewjzyjnej(od kiedy): .,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód
3, W

ała]nośćgos::§:T:,,

o,*"ozących
|"nt""l";1

W

wysokości ,,,

,,

, ,,

,,

nie dotyczy

:z

zaźądu (od

kjedy):

,,,

-

jestem członkiem

-

je§tem członkiem rady nadzorcze] (od kjedy):

-jestem członkiem komisj]

nie dotyczy.

,.,,.

rewizyjnej (od kiedy): ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

.,niedotyczy.

nedotycży,,,,,,,

,,

W

Wysokości

,

,

,,

nie dotyczy,

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia l!b innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
użyskiwanych z każdego tytułu: dochód os]ągany z tyt!ł! umowyopracęooot ol Ż'o ao al,l 2.2a: 1a2 53a,g zł

lx.
składniki mienia ruchomego o Wańościpowyżej 10 o0o złotych (W plzypadku pojazdóW mechanicznych należy
podać ma.kę, modelilok produkcji): Peugeot308,2014 r - WspółwłaścicielW 1/2

x.
Zobowiążania pieniężne o Wartości powyźej 10 000 złotych w tym zaciągnięte k.edy§/ i poźyozki oraz Warunk],
na jakich zosiały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarżeniem, W]akiej Wysokości):
Kredyt hipoteczny

W

żWiązku ż zakupem mieszkania

- santandel

Bank, Wysokość kredytu: 2oB 5oo zł, kwota do

spłaty na dżień 31,12 2020 r, 67 000 z],

Ł

Niejawne w myśl ań. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o §amorządzie gminnym
(tekst iedn. Dz. tJ. z z02o r., poz.713 ż późń, zm.)

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy{a), iż na podstawie ań. 233 §
nieprawdy lub zaiajenie p€wdy grozi kara pozbawienia Wolności,

l

2
3

Niewłaściweskreślić-

Nie dotycży działalnoś§i wytwólczej w rolnictwie w zakresie plodukcji roślinnej i zwielzęc€j,
rodzinneqo,
Nie dotyczy lad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

Kodeksu karnego za podanie

w formie

i

zakre§ie gospodarstwa

