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oŚwlnoczenle MAJĄTKoWE
radnego gminy

Rudolowice , dnia 31-12-2011 r.
(miejscowość)

Uwaga:

'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego
wypełnienia każdej z rubryk'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konk]etnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określlć przynależność poszczególnych składników
majątkowych' dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego matżeńską
wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanio majątkowym dotyczy maiątku w kraiu iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawno, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego ośwladczenie oraz mieJsca położenia nieruchomości.

czĘŚć A

Ja' niżej podpisany(a), ;acek Andrzej Zygnunt
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

11 kwietnia 1917 r- w Radvmnieurodzony(a)

- Budimex s.A' - naqazvnier, dział 1oqislvki
zra ił ki no żne

GminV Ro zwieni ca

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca 'lgg0 r' o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' Nr 142'
poz. 1591 otaz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 1S3, poz. i27i i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z art' 24h teJ ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓlności
majątkowe'i lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

asobv r'enĘine:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie'i: 2o oo0 zł (własność)

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

Radn

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

_ papiery wańościowe: nie dotyczy

na kwotę:



Dom o powierzchni: B6 m 2, o wańości: 73 000 zł1.

2.

tytul prawny: !.ispółW1asność małżeńska, \,'s }Wlasnosć mai a t kowa
Mieszkanie o powierzchni: nie doryczy m 2, o wartości:
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o Wańości: 6 aoa zŻ

rolne , powierzchnia: o 5B ha

rodzaj zabudowy: srodola ze sraini
tytuł prawny: .y._".P_9}]{ł.ą-9I'9ś ć małżeńska/ wspó.Ł!.iłasnośc maiatkowa
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości:

rzvch5d 3 000 zł 0 z1 ( wla snos c
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 9, r 5

o Wartości: 15 000 zł

tytuł prawny: ..!.9'PQi}'-łą9ność ma}Źeńska/ współwlasność mai atkoŃa

ilt.

1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

nie dotvcz

udziały te stanowią pakiet większy niż'10% udziałów w spółce: p1ę dotyczy

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta udziałów.

z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .1_i-ę...661yę 7 y

M.
1' Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji:

nie dotVĆz

.A;



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta akcji:
nie dotvcz

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dot vc z

vt.

1' Prowadzę działalność gospodarczą (naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dot vc z

- osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

!lę do!yszy
-osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym pzychód i dochód W wysokości:
'.l }ę...Ś.9_!.y 9-: y..'..'.'

,-ł/



v[.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doŁVĆzv

_jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dot

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycz

Z tego tytułu os|ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: !ie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoŚci zarobkowej lub zajęó, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .o.ocho. ay...o:.-i.ą9.]]1ę!ę !' 2o11 r':

:.'..ł:3.9.j.-e_I...;..'y.?.lH|9Iy_.l...'1-...-q-q],..B 2 zł brutto ( 1/2 etatu) (własność

:..-.9-ę-q11ą-..p_i ł kl l9żnej ok. 11 884 z} (!vłasność

- dieta radneqo: '7 Ba] zL (Własność

- BUDrMEX s'A.i 21 073,06 zł brutto własność

lX
Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 1o 000 złotych (W pzypadku pojazdów
mechanicznych naleŹy podać markę, model i rok produkcji):

- sarnochód oso HoNDA C]v1c, rok prod. 1996 (własność

X
Zobowiązania

oraz warunki,

Wysokości):

pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożYczki
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
nie dotvcz

D/'



czĘsc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ l Kodeksu kamego za poclanie nieprarvc1y
lUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Rudołowice, dnia 23.04 .2aI2 r
(miejscowość, data)


