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skalbnika gminy, kierownika iednostki oroanizacvinei ominv,
osoby zarządzającej iczłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby Wydającej decyzje administracy.ine W imieniu wójta1

WÓjta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,

Ruda sląska, dnia 28.04,2021l.
{me]scowośi)

UWaga:

1. osoba

składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego

2. Jeż€li

poszczególne rubryki nie znajdują

Wypełnienia każdej z rubryk.

3.
4.
5.
6.

,.nie dotvczv",

w

z

plawdą, starannego

i

zupełnego

konkretnym pżypadku zastosowania, należy wpisać

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićpżynależnośćposżczególnych składników

majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małżeńską Wspólnością
maiątkoWą,

oświaclczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne,
W cżęściA oświadczenia żawańe są infofmacje jawne, W częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘśćA
Aleksand.a Anna Król (Król)
ora nazwskó óraż nażwśkó ródówe)

Ja. nizej podpisany(a)

1m

21.o6,1976r. w Rudzie Śląskiej

Urodzony(a)

Placówka Wsparcia Dziennego W Rudzie sląskiej - kierownik od 01,04.2021r.
lm]e]sce zatrudn eńia

sl.ioWśkó Ub flikcia)

po zapoznan u s ę z przep sami ustawyzdna21 sierpnia 1997 r o ogran]czen u prowadzen a działa noścgospodarczej
przeż osoby pełniące funkcje pubiczne (Dz U z2a17 l. poz 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorżądzie
gminnynr (Dz U.z2017 r. poz 1875) zgodnie zań.24htej ustawy ośWiadcżamże posiadam Wchodzące W skład
małżeńskiei Wspó noścmaiątkowei ub stanowiące mó maiatqk adre_bly
l,

Zasoby pien]ężne:

.

<-od-i

plereż,e.9,onćd/ore

^

V!al,( e pos-ieJ 123ooozl.

środki pien ężne zgromadżone WWaluce obcej: Nie dotycży

-

papiery Wartośc owe

PKo stabiInego Wżrostu ( Parasolowy Fio)-fundusz inwestycyjny

na kwotę: 6000 zł.

Wartośc Nie dotycży tyt!] prawny: Nie dotyczy

1,Domopowerzchn Nie dotyczy rn2

o

2,

o Wartości: 28o ooo

]V

esżkanie o powierżchn : 76,40 m2.

zł tytLr] prawny] Własnośc

3, Gospodarshło roine:
rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy, powierzchnia: Ni€ dotyczy
o WarloŚci Nie

dotyczy

rodzaj zabudowy: Nie dotyczy
tytuł prawny Nie

dotycży

ł"\

f

4

Z tego iytlr]u os ągnąłenr(ę]am)W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokoścl Nie dotyczy

nne nierL]chomośc

]

pow erzchn a: Nie dotyczy
o

Wafiośc Nie dotycźy

tytuł prawny] Nie dotycży

lll,
Pos]adam Udziały W spóikach hand owych

-

na

ezy padać czbę em tenta udziałóW Nie dotyczy

udziały te stanow ą pak et Większy niź 10% udziałóW W społce Nie dotyczy
Z tego tytu]u osiągnaJemlęłarn) W roku ub]egłym dochód W Wysokośc Nie dotyczy

Pos adarn akc]e W spólkach handLowych

-

na ezy

akcje te stanowią pak et Większy niz T0% akci]

W

podać iczbę emitenta akcji: Nie dotyczy

spólce: Nie dotycży

Z tego tytułu osiągną]ern(ęłam) W roku ub eg]ym dochód W WysokościNie dotyczy

Nabyłem(arń) (naby] mó] maiżonek z Wylączeniem miena przynależne9o do]ego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa. innej pańsb/r'owej osoby prawnej. jednostek samorządu terytoria|nego. ich związkóW komuna nej osoby
prawnej ub związku mekopolita nego następljące
opis mienia ] datę nabyc

1 Prowadzę

a

m en

e

które pod|egało zbyciu W drodze przetargu

-

naleźy podaĆ

od kogo: Nie dotycźy

dż a]a ność9ospodarczą2 (na]eży podac formę prawną i przedmiot dz ałalnośc) Nie dotyczy

osobiścieNie dotyczy
Wspó|n e

z

nnyrni osobam ] Nie

dotyczy

Z tego lytu]u osiągnąłem(ęłanr) W roku ubiegłyrn przychód

2

i

dochód w Wysokośc ] Nie dotyczy

zarządzam działalnościągospodarczą ub jestem przedstawcelem pe]nornocn keTa takiej dzałalnośc
(nalezy podać forn,ę prawną przedmiot działalności)] Nie dotyczy
osobiście: Nie dotyczy
Wspó nie z innymi osobami: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągną]ern(ęłam) W roku ubieg]ym dochód

W

WysokościNie dotyczy'

Vll.
'] W spó]kach hand owych (nazwa, sedziba spółki): Nie dotycży
jestem członk em zarządu (od

-jestem

k

edy): Nie

dotyczy

członk ern rady nadżorcżej (od kiedy) Nie dotyczy

jestem cżlonk em kom

s]]

rewizy]nej (od k edy) Nie dotyczy

Z tego tytulu os ągnąłem(ęłarn)W roku ub eg]ynn dochód

2

W

Wysokości Nie dotyczy

W spółdzielnrach Nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy

-

]estem członkiem rcdy nadżorczej3 (od kiedy): Nie

dotyczy

]eslem członkiem komiśjirewjzyjne] (od kiedy): Nie dotyczy

/

/

Z tego tytu]u os ągną]ern(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości Nie dotycży

3

W 'uroaclac| p.o\Ąad/a( /c l dzi;łź,rosc aospoddl _za Nie dotyczy
jestem cz]onk em żarżądu(od k edy): Nie dotyczy

-

]estem czlonk err rady nadzolcżei (od kiedy) Nie dotyczy

iestem członkrem komisji rewzyjne] (od kredy) Nie dotyczy
Z tego tytu]u osiągną]em(ełarn) w roku ubiegłym dochód W Wysokości Nie dotyczy

Vlll,

lnne dochody osiagane

z

tytułu zatrudn enia lub Inne] dzia]a nościżarobkowe] lub za]ęć, ż podaniem kwot

uzyskiwanych ż każdego tytułu
PlacóWka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
W

- dochód brutto za okres od

01.o1. do 31,03.2o21r,

kwocie: 'l7 879,79 zł,

lx.
Skladniki miena ruchornego o Wańości powyźe] 10 000 złotych (W prżypadku pojażdóW mechanicznych naeży
podac markę mode| rok produkc]i): Nie dotyczy
x,
zobowiąza| a pien ęzne o Wańości powyzej 10 000 ż]otych W tyrn zaciągnięte kredyty j pożyczki oraz Warunk
na jakch Zostały udzie]one (Wobec kogo, W związkU z jakim zdarżeniem. W]akie]Wysokośc )] Nie dotyczy

ł,l

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart, 24i ust. 1 ustawy ź dnia 8 marca 1990 r. o samorżądzie gminnym
(tek§t jedn. Dz. U. z żo2o l,, poz.713 z póżn. zń.)

Powyźsże ośWiadczenie sk]adam śWiadomy(a) jź na podstaw]e

ai! 233 § 1

Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grożi kara pożbawienia Wolnośc].

Ruda Śląska, 28.04. 2o21r.
(ńiejscowośćdata)

1
2

N ewłaścjweskreślć
N e dolyczy dżiałalności
WytWó rczej W

3

N e dotyczy rad

nadżorcżych spółdz

rolnctlve Wżaklesie plodukcjiroślinne] iżWerzęcej, Wiofine zakres e gospoda6twa

e]n i

mieszka

n

iowych.

