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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnogo gmlny

na 2 mlosląco prred upływem kadencjl

pudo-Lowi^-,dnia . -08- 0 4 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
Wypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać '!j9dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego ma.lżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niŻej podpisany(a)' Jacek Andrzej Zygmunt Zyqmunt
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 kwietnia 19f1 r. w Radymnie

/r,* 1!L)12o/ź oz

/łźt )","'a-

' Budimex s.A. - magaZynier, dŻiał 1ogistyki
sędzia pałki nożnei

: . :.t9lry. ytt lv..:.9.1.y..1.:t.r...:.i

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca'1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nt 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr'153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806)' zgodnie z arI' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej WspÓlności
majątkowej lUb stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

lasoby pienĘżne:

-środki pieniężne zgromadzone WWaIucie polskiej: 25 Oaa z! (własność)

- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: nie dotycZy

- papiery Wańościowe: nie dotyczy

na kwotę:



.

1. Dom o powierzchni: B6 m?'oWańości: ll ooo ', l

tytuł prawny: v'spÓł!'}asność małżeńska, współwłasność'ńa.jątkowa
2. IMieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m 2, o wańoścl:

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rot ne powierzchnia: o 3097 ha

o Wańości: 1B 00O zł
rodzaj zabudowy: dom z pkt. TT.1

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) W rokubieżącym przychód j dochód W Wysokości:
przychód 3 000 zf, dochód 0 zł (własność)

ln ne n jeruchomości:

powierzchnia: nie clot yc z y

o Wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie c1otyczy

il1.

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

udziały te stanowią pakiet Większy niŻ 10o/o udziałÓw W spółce: nie dotVczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku bidżącym dochód w wysokości: 
'-'1. dotycZy

2' Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - naleŻy podaÓ liczbę i emitenta udziałóW:

n-e do 1_'1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku oteżącym dochód w Wysokości: nie dotVczV

M"

1. Posiadam akcje W spółkach
przeds!ębiorców, W których

nie dotVczV

handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta akcjr:



akcje te stanowią pakiet Większy niż '10% akcji W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku biez{ćliii dochód w wysbkości: nie dotVczv

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akc.ji:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku biezącym dochód wwysokości: nie dotycZv

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

nie dotVczV

1' Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podaÓ formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

nie dotyczy

- osobiście:

-wspó|nie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku bieźącympzychód i dochód w wysokości: 
'.|.,'}ę.'.9.'o-!'y.91y.'..'..'

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

o i- doLvczv
- osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokubieżącym przychód idochód w Wysokości: nie doŁyczy



VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

_jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dot

v .

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącymdochód wwysokości: nie dotyczy

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, Z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochody osi te od 01.01.2014 do 31.08 .2014 r. :

:-.._Ę'9-P].YĘI-'.-q.1A : | 28 00'l l69 zł (brutto) (v.l}asnośÓ

- sędzia piłki nożnej: ok. 4 000,oo z} (Własność
_ dieta radneqo : 2 1a0 zL (t'.lłasnośó

lx.

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 0O0 złotych (W przypadku pojazdóW

mechanicznych należy podaÓ markę, model irok produkc]i):

X
Zobowiązania

oraz warunki,

wysokości):

pienięŻne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i

na jakich zostaly udzielone iwobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem 
'

pozyczki

w jakiej

nie dotvc



czĘsc B

l)ow\'zszc ośli'iacIczenie slilacianl śrviadomy(a). iż na podstawie al't' 233 $ l Kode]isu kal'llego za poclallie tlicpl'arr'd1'

1Llb zlltajenie 1ll'atl c1y' gt-ozi kara pozbalvienia wolności'

Il.|-rl.r,riii::, .f1i::1 1 : : lr 2 : ;l-i :1....1....

(rńiejscowośc, data)
' >,-,.*<ł/--.>

I (podpr4)


