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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

URZĄD GM I NY
w Rudnikach

46-325 Rudniki
^\..ZS.-.O^..W.^Ł..........^
L.dz.....^..<...(20.%3„.3,.2Q?^

&^^:f^...... dnia ..<!^^^r.
(miejscowość)

Uwaga:

l. Osoba składająca ośofiadczenie obowiązana jest do zgodnego 2 prawdą, starann^o i zupehiego wypehłienia
każdej z rubryk.

2. JeżeK posazególne rubryki irie aiajdują w tonkretnym przypadku zastosowania, nateźy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba sldadahca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność posazegrtnych ridadnitów

mąjądtowych, dofSwdów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małfeńską wspóhiością
majqtkowa.

4. Ośwriadczenie o stanie m^ąttowym dotyczy majątku w kraju i za granfeą.
5. Oświadczenie o stanie majqtkovtfym obejmuje również wieraytehwfci pienienie.
6. W części A oświactezenia zawarte są informacje jawne, w c2ęśd B zaś informacje niejawne ctotyczqce adresu

zamieszkania składającego oścriadczenie oraz mtejsca położenia nieruchomośd.
CZĘŚĆA
Ja, niżej podpisany(

urodzony(a)

../^^^........^^^....^7^^..
••••••••••••»•••••••<•••••••••••••••••••a•••••••••»•••••i

nazwisko rodowe)
w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
póz. 713 z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne: ^ ^ / ^/ ^ ^^—..
-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....^,^,..Ł/.!^y...6/t.....^.^>...^.r..........................................

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .........·^^./.^.^..^^/^......................................................

- papiery wartościowe: .....Ł<?&'.ĆĄ/'Ł..^&.

............................................... na kwotę:...

••••••••••••^•••••••ał*»łł»« •••••*•••••••*•

....^.^..!^Ł:<S^.S^...........

S>.7^-..

^



l. Dom o powierzchni: ..^r.^.^....^.Łi^/... m2, o wartości: ..^!f»..?.c^..f:^.^..Ł^...&!........................................tytuł prawny:............^^^^.^^.JkZ?^^<....^^2Z^'^^^...........................................................^2. Mieszkanie o powierzchni:................... m2, o wartości: .......T^^^T................................................................
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: „^..„.^'^<S;?/;;<K^(^7............................. powierzchnia:...... ^,.^^.^Ł...•^1^..........o wartości:........./jK.!y.C/.yy...2./................^...................^.......y.........v.....................j..................................{. sjfy-trodzaj zabudowy: ...^^^^^^^^^../y^.^^j^^<A^^X^...^^^tytuł prawny:.......<t^^/^^^<^.../'3^^.ć?^^<^............„......t..„
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód^ijdpchód.w wyspkoś(:i:-<^..'%'i^(./<<...^.^:<^.

•••••••••<^L*«*»»t»T—•••»••• łSła^SI •••••••••»»••••••••••*••*•*• •••«••*••••••••••••••••••••••••••••••••ł*•••*••*••••»•••••••••••••«»•••••• •••••••łI

o wartości:....
••••»•••••••*••••»••••»••••••••*•••••••••<-----•••III 1 *>•••••»•••*••••»••••••••» «• • 11—- - • •t •• ••Itytuł prawny: .....^r^<?.ć.^../.^r5.'Qj(?^.....f^?.^.7.ć:fa^^.^L.

111.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicyą ^akie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
..............^/^..^s^^('............................................................................................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....^%:.<^...«^?/^<r,»*c:.

/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...^.^...<s<7Ł?^^.f!^!........
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy ipo^a^icibą i emitenta udziałów:.............

....^2/..€......<^^ć<^.<'./..^/...............................................

Z tego tytuhi osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ../^^....ŁSl^'.:^s^yt.t^......
/'

o

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniuą takie osoby - nalpży^ podać liczbę i emrtenta akcji:.......................................................................-<^.^.....^^^'^^,?.~^......................................................"...

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..........^.^.....<S^.^f^.^.^/............................:-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ctochód w wysokośd: ....^7^.e......^K'./^f^/..1^................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę j emitenta akcji: ....^i/^:...^C^^y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...^7/'^...

^



v.

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynateźn^o do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...'S?<:/^'...<;3;ź;3>rf^4t;^.<.(S?........

VI.

l. Prpwa<Izę dz^łalność gospodarczą (należy podać ^ormgjir^wną t przedmtot działalności);..........y..^....^......<€;^^....^.^^.<^^^^^.^<^..4?^^.^^^-osobjścj/.....^^^<^^^/...^^^<^.^..^^A^^.......^....!'„..................<.........................................
-wspólnie z innymi osobami ..../i?^:'...^2ź^?/^<^.<.^?..............................................................„.....................
Z t^o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi^łym przychód i dochód w wysokości: ^J^^fe<'^:^<»^^?3f/%?/^/^

2. Zarządzam działalnością gospodarczą tub jestem przedstawicieten), p^łnomocnłkłem takiej działalności ^^tĄ^^^(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...f2^.....Ł?.c^.ć:y..ć^..'}
-osobiśde ......^?.<r.{!..... !^'..^^'..

-wspólnie z innymi osobami ..../y^y.....^<^^t^.^^..yf....................................................
Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokośd: .....<2^...^«^^:<?—.

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......<^/^.....^^^?.^:.......................................................

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................../,Z.<.<'....^(^4^^-^———"—•"——""——•"—"——••——
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......Jiy^Ł....j(Łe?././MŁff—.—.—.—...———•...—•—.•—.••——••—•
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....^.^...^^.^y.^.y.............................................—...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi^łym dochód w wysokośd: ...........^y.C....<^^.^..^^.............

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatmdnienia JuJi innej^dzi^łalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemkwot uz^kiwanychz każdego tytułu:.......^^^^..^..^^^.....^^^ć/^....................."

^



IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pqazdow mechanicznych
należy podać markę, moflęl i rol^produkqj):,......,.;.,...................^..............^.,^,.^.^^.....u,............................„....^^^.I^J?^^„:^^^'2/@,::^^^^:::;;^g^...........jCŁ.^.^l..^^^y.^...7.A^.^^.^./..^^^..-:...^.^/^.....^J3^^

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zadągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, najakrch zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ............

•*•*•** *^y«*'**** »f* •»•*•**•*••••«•*• ^* y •^ ••••*t**tty**«»ftt*«y»*f*««« • • »jb» • * *f*»•••*••••••••••••^•••j•••y ••••* tf*A* **^**»*«* •^••* • »»*^.../^.zy^^....^/^...//.<^^.....M^^.^........^...^^.^....^^...^^...^.^.^^^^^...^./^.^..^.^^^^^^^^...^.<^..^;/^^.<r<^....j^/.^(^^..^^^..^4^.^.^^...^.^.^.^...^^.<^4<^^

o
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy hib zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wołnoźd.

-s.^^....^^..z^...
(miejscowość, data)

^/^^y ^ć^^


