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ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gmlny

Rudołowice , dnia 3L-Lz-zotz r.
(mi€i3co'^,ość)

Uwaga:

1. osoba składająca ośwladczenle obowlązana Jost do zgodnego z prawdą' atarannego izupełnego
wypełnienia każdeJ z rubryk.

2. Jeżell posaczagólne rubrykl nie znajdują w konkretnym prŻypadku zaBtosowanla, należy wplsać ,,!!9
dotvczv".

3. osoba EkładaJąca ośwladczenle obowiązana Jost określló przynalożność poszczogólnych składników
majątkowych' dochodów lzobowlązań do ma|ątku odrębnogo lmajątku obJętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. ośwladczonle o stanle majątkowym dotycry majątku w kraju lza granlcą.

5. ośwladczenle o stanie majątkowym obejmuJe ]ównleż wierzytolnoścl pleniężne.

6. W części A ośwladczenia zawańe są lnformac|o jawne, w części B zaś lnformacJe nlojawne dotyczące
adresu zamieszkania składalącego ośwladczenlo oraz mlejsca położonla nloruchomoścl.

czĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz naarvisko rodowe)

urodzony(a). 11 kwietnia 1971 r. w Radymnie

- Budimex s.A' - naqazynier, dział logistyki

- Radny Gniny RoŹwienica

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 'l42,

poz. 159'l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127'l i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej WspÓlności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby penipp:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 0OO zr (w}asność)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy

</

na kwotę:



lt.

Dom o powiezchni: 86 m 2, owańości: ?3 ooo zt1.

2.

tytulprawny: wspólw}asność małżeńska, współwłasność mai at kowa

Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy m 2, o wańości:
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

ro.dzaj gospodarstwa:

o wańości: 6 000 zł
ro.l ne , powierzchnia: o 58 ha

rodzaj zabudowy: stodola ze stajni
tytuł prawny: iwlasność mał żeńŚ ka lwłasność mai aLkowa
z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

rzychód 3 000 zł, dochód 0 21 {własność
lnne nieruchomości:
powierzchnia: 0, 15 ha

o Wartości: 15 ooo zt

tytuł prawny: łWłasność ma ł żeńs ka }własność mai aŁkowa

ilt.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców' W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotvcŻ

udzialy te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczv

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

Posiadam udziały w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałóW:
nie dotvcz

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

tv.

1. Posiadam akcje W spólkach handlowych z udziałem gminnych osób plawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby _ należy podac liczbę i emitenta akcji:

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

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczy

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

Nabylem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia pęynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowe! osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawne,| następujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvczv

1 . Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotvczy

- osobiście:

_wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegĘm pzychód i dochód w Wysokości: nię dolyq?y

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naIeży podać formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dot vcz
_osobiście:

-wspÓlnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: .lię..._q.'o._!.Y93.y....'..'

2ć



vI.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewĘnej (od kiedy): nie dot

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie-...do_ty.cł ....

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytulu: doch te w 2012 r. i

:...P-U-łIYĘI..9,A. | 36 Ą29,28 zł (brutto) (W}asność

:.'.:.ę-q.?.}-n...p-i_ł.Ę]'...!9źnę] : ok. 7 553' 60 zł (własność
dieta radnego: 6 000 zł (własnośó

łata z ARiMR - 978,25 zł (!.rłasność

lX
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o 000 złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

nie dot vc

X
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i.pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): nie dotvcz

L+



częŚĆ e

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art. 233 $ l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lLrb zatajenie plawdy grozi kala pozbawienia wolności.
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