WADCZENlE MAJĄTKOWE

oraz osoby wydającei decyzie administracyjne W imieniu wójta1

Ruda Ś|ąska, dnia 27,o4,2o21 l.
r,e_*owos'

ljwaga:

l. osoba

składająca oświadczenie obowiążana jest do żgodnego

wypełnienia kaŻdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rub.yki nie
..nie dotvczv".

3. osoba

znajdują

w

z

prawdą, starannego

i

źupełnego

konk.etnym pźypadku zastosowania, należy Wpisać

składająca ośWiadczenie obowiązana jest określićpżynależnośćposzczególnych składników

majątkowych, clochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego maŁeńską wspólnością

4.
5.
6.

majątkową,

ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje.ównieżwieźytelnościpienięźne.

częściAoświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
\Ąl

czĘŚc A
ANETA ZEGAN_MRÓZ, ZEGAN

Ja. nize] podpisany(a),
urodZony(a)

03,1,t,,l98o..

W

(imloia inazwisko oraz nazwisko odowe)

RUDZE ŚLĄSKIEJ

MlEJsKl oŚRoDEK PoMocY sPoŁEczNEJ W RUDzlE ŚLĄsKlEJ,
ZASTĘPCA KlEROWNlKA DZ|AŁU ŚWlADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
(mejsceżairudn en a, stanowsko

Lub

funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzjałalnoścjgospodalcże]

pzez osoby pełniące funkcje publ]czne (Dz U z2017 (. poz.1393) oraz u§tawy z dnia 8 fiarca 1990 r, o samorządz]e
gminnym (Dz, U. z 2a17 l. poz 1875), żgodnle ż ań 24h tej usiawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład
maŁeńsk ej Wspólnośc majątkowej ]€b€t€ł€łg]ą€€,s€j.9ą4ek€dĘb§y:
l.

Zascbl pjenrężne,

-

-

żł
środkj pjeniężne żgromadzone W Wa|ucie obcej: NlE DoTYczY
papiery Wańościowe: NlE DoTYczY na kwotę] NlE DoTYczY
środk] preniężne zgromadzone W Walucie po]skiej: 23 000

ll.

1

2

Dor. o pow]erżchn ] NlE DoTYezY

m2, o Wańości] NlE

DoTYczY

tytuł prawny: NlE

DoTYczY

Mjeszkanie o powierzchni, 49,50 m', o Wańości: 84,000 złtytul prawny: WSPÓŁWŁASNOŚĆ

3, Gospodarshro

rolne:

lodżajgospodarshra: NlE DoryczY, powieżchnia NlE

DoTYczY
roożaj żabudowy: NlE DoTYczY

o Wańości: NlE

DoryczY

MAŁZ

EŃSKA

tytu prawny: NlE

DoTYczY

Z tego tyt!łL] osiągnąłem(ełam) W roku Ubiegłyrn przychód idochód W Wysokości: NlE

4, lnne

n

DoTYczY

eluchomości:

pow erzchnia: NlE
o Wartości: NlE
tytuł prawny:

DoryczY

DoTYczY

NlE

DoficzY

lll.
Pos adam udz ały W spółkach handlowych

NlE DoTYczY

-

należy podaó liczbę j em ienta udz ałóW:

Udzjały te stanow ą pakiet Większy n]z 10% udziałóW W spó]ce: NlE

DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rokl] ubiegłyrn dochód W uĄ/sokości NlE

Pos adam akc]e W spółkach hand owych

NlE DoTYczY

-

DowczY

nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akc]e te stanowią pakiet Większy niż 10% akcj W spółce:

NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W WysokościNlE

DoTYGZY

Naby]enr(am) (nabył mój małżonek, ż Wy]ączen em mienla pżynależnego do jego rnajątku odrebnego) oc skarbu
państ\r'r'a nnej pańshłowej osoby prawnej, jednostek samorżądu terytolialnego, ich związków kom!na ne] osoby
prawne] lub żWązku metropoltalnego następu]ące mienie, które pod egało zbyc u W drodze pżetargu - nalezy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo] NlE DoTYczY
1, Prowadzę działalnośćgospodarczą' (naleźy podać folmę prawną i

osob]ście NlE

pźedmiot działalności): NlE DoTYczY

DoryczY

Wspólnie z lnnymi osobanr NlE

DoryczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pżychód

]

dochód

W

Wysokośc: NlE

DoTYczY

2. zażądzam działa]nościągospodarczą lub jestem prżedstawicielem pełnomocnikiem takiej
NlE DoTYczY

(na ezy podać fo.mę prawną i pż edmiot działalnośc):

ocob §cle NlE
Wspólnie

z

DoTYczY

nnymi osobami NlE

DoTYczY

Z tego tytułu osjągnąlenr(ęłam) W .oku ub]egłym dochód

W

wysokości: NlE

DoTYczY

Vll.
1, W

-

spółkach handlowrych (nazwa, siedziba spółki): NlE

DoryczY

DoTYczY
kiedy): NlE DoTYczY

jestem członkiem zaządu (od kiedy): NlE
jestem członkiem rady nadzoiczej (od

jeśtem członkjern komisji rewizyjnej (od kedy): NlE

DowczY

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód
2. Wspó]dzie niach:

NlE DoTYczY

-

]estem członk em zaż ądU (od kiedy) NlE

DoTYczY

W

Wysokości: NlE

DoTYczY

dż ałalnośc

/

r cz,or"leraoy 1aololLzejj \od {ieoyJ, NlE DoTYczY
jesiem cżłonkiemkomisj lewjzyjnej (od k]edy): NlE DoryczY

-,esLe

-

Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokośc : NlE

3

DoTYczY

Vv fundacjach prowadzących dz ałalnośćgospodarczą:

NlĘ DoTYGZY

DoTYczY
cżło;ikjern rady nadżorcże] (od kiedy): NlE DoTYczY
cżłonk]em kornis]i rewiży]nej (od kiedy)] NlE DoTYCZY

]esrem cżłonkiem żarządu (od kiedy): NlE

-

jestem

-]estem

Z iego ryIulu osiągnąłem(ęłanr) W roku !biegłym dochód

W

Wysokości: NlE

DoTYczY

Vlll.
lnne ccchody o§tągane

ż iytułu żatrudn enja

użyskrv./3nvch z każdego iytu]u,

lub |nne] dz]ała nościzarobkowe] lub żajęć z podaniem kwot

Dochód osiągnięty w 2020 roku z tytułu zatrudnienia w Miejskim ośrodkuPomocy społecznej
W

Rudzie Śtąskjej łącznie: 63{3F&zł brutto.

6s2,4.,;C

;x.

skladn Ńi riienia r.rchon,]ego o Wańośc] powyże] 10 000 z]otych (W przypadku pojazdów mechan]cżnych nalezy
podac markę mode irokprod!kcji): REANULT cLlo GRANDToUR - 2016r. WsPoŁWŁAsNosc MAŁz ENsKA

x,
Zobo,l,Iiązania p en ężne o Wa.tościpowyźej 10 000 Złotych, W tym żaciągnięte kredyiy i pozyczki oraz Warunk],
]a jaiijaii Z.§ia.! lijzie one (Wobec kogo, W związk| z )ak|ń żdaęeniem, W jak ej Wysokoścl)]

.

l(re,łyi fiie§źkaniowy zaciągnięty na 30 lat W kwocie 49 835 cHF, pozostało do spłaty
30 881,97

cHF. (Raiffeisen Polbank)

.

ąr9dyt sa.rnochodowy zaciągnięty na 6 lat W wysokości 45 800,00 zł netto, pozostało
:'o §płrti, e 3?3,23 zł. (santander consulner Bank)

.

iit,eJyt gotó|Vkowy zaciągnięty na
-],. {.§3,3§
żł,{credit Agricole).

5lat

W Wysokości 80000 zł, pozostało do spłaty

czĘŚe B

Niejawne w myślart. 24j ust. 1 ustawy

z dnja 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym

(tekst iedn. Dz. U, z 2o2o r., poz.713 z późn, zm.'

Powyższe ośWiadczenieskładam śWiadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi ka€ pozbawienia Wolności,

o,

/-t
/ - i;;;;;,i

d'e, a

'

3

-

Nie dotyczy działalnościWyiwórczej w rolnictwje W zakresie produkcji loślinneji zwiezęcej, W fomje ] z3kresie gospoda§twa

lodzinnego,
N]e dotyczy

€d nadzotczych spóhzielni mjeszkaniowych,

-l,]iewłaści\łeskeslić,

