
Czana, dnia 27.12.201Or. r,
(ń eiscovrość)

Uwaga:

'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego izupełnego Wypełnie_
nia każdej Ż rubryk.

2' Jeżel; poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .'nie dotv-
9Zv:.

OSWADCZENIE MAJATKOWE
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3.

4.

5.

6.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnośc]ą ma-
jątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granjcą

oświadczenie majątkowe obejmuje równieź wierzytelnośc j pieniężne.

w części A oświadczenia zawarte są info.macje jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamiesŻkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenia nieruchomości-

czĘśc A

Ja' nrŻej podpisany(a)' JÓZEF cHUDY'
(miona inaŻwiŚko oraŻ nazwsko lodowe)

LrodŻo'ry(a) '2 04 1961 // Rado1 yśl, WielkiT

Ulząd Gminy - WÓjt Gm ny cŻarna
(mlejsce zalrudnienia, stanowisko !ub fuikcla)

po zapoznan]u się z przepisami ustawy z dnia 21 serpn]a 1997 I. o ograniczeniu prowadzenia dzia]alności go-
spodarczej przez oŚoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U Nr 106' poz' 679, z T998 r' Nr 113 poŻ 715 i Nr 162,
poz 1126 z1999r'Nr49'poz 4a3' z2aao l Nr 26'poz' 3a6 orazŻ2002 l' Nr 113, poz 984 iNr214 poz'1806) oraz
ustaw1 z dnia 8 marca 1990 r' o samorŻądzie gminnym (Dz U' z 2001 r Nr 142' poz' 1591 ońz z 2002 f' Nr 23'
poz 220 Nl 62. poŻ 558 Nr 113, poz 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz' 1806) zgodnie Ż ań' 24h tej ustawy
ośwadczam' Źe posiadam Wchodzące W sklad małzeńskiej Wspólnośc] majątkowej lub stanow ące mój ma]atek
odrębny]

L

Żasoby pienięŻne:

_ środk] pieniężne gromadzone W Wa ucie po skiej: nie dotyczy

- środk pienięŹne gromadzone W wa ucie obce]: nje dotycŻy

- papiery WańoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę: n]e dotycŻy

.

1. Dom o powierzchn : 14aml2 m2 
' 
o wańośc1: 25o ooo Żł tytlrł prawny własnośc osobista

2. Mieszkanie o powierzchni] nie dotyczy m'z' o Wadośc]: nie dotyczy tytuł prawny nle dotyczy

3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne rndyłViduallre, powierzchnia 6 30 ha

o wa.tości: 100 000 zł

rodŻajzabudowy: zablldowa zblokowana: dom stodoła' stajnia ' garaŻ

tYtuł prawny] WłasnośÓ odrębna osobisia

z tego tyiułu osjągnąłem(ęłam) w roku ub]egłym przychód ] dochód W Wysokości] p|zychód 0' dochód o nie

prowadŻę działa nośc rc|nicŻej' gospodarshvo oddane W bezpłatną dŻieżaWę'

a/--.1
I



4. lnne nieruchomości:

powierŻchnia] 0,26 ha las

o Wańości: 5'o00

tytuł prawny] własność odrębna osobista

n.

Posiadam udŻiały W spólkach handlowych - naleŻy podać liczbę iemitenta udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóW w spólce: nie dotyczy

Z tego tytułu os ą9nąłem(ęłam) w roku trb]egłym dochód W Wysokości nie dolyczy

tv.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akc]]:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niŹ 10olo akcji w spÓ,ce nie dotycŻy

z tego tyt!łu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl] nie dolyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek' z Wyłączeniem mienia pŹynależnego do jego majątk! odrębnego) od skar-
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, ]'ednostek samożądu terytoraalnąo' ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, kló.e podlegalo Żbyciu W d.odze przetargu - naleŻy podać opis
rTlienia datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

1 Prowadzę dŻiałalnośc go6podarczą'ż (naleŹy podać formę prawną i przedmlo! działa]ności): nie dotyczy

- osobjście nie dotyczy

- wspólnie Ż innymiosobami nie dotyczy

Z tego tytułt] osią9n4em(ęłam) W loku ubiegłym przychód j dochód W Wysokości: nie dotyczy

2' zaŻądzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną iprzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- Wspólnie Ż innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

v .

1 W spÓłkach handlowych (nazwa' s edzlba spółki): nie dotycŻy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nje dotyczy

- jestern czlonkiem komisji rewizylnel (od kiedy): nie dotyczy

Z tąo q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' W spółdŻielniach

Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska w czarne]

_ jestem członkiem zażądu (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członk]em rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dolyczy

3. W fundacjach prowadzących działa]nośc goŚpodarczą:

nie dotycŻy

_ jestem cŻ]onkiem zarządu (od kiedy)] nie dotycŻy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)i nie dotycŻy

-]estenr członkiem komisii rewizy]ne] (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułU osiągnąłem(ęla.ń) W roku ubiegłym dochÓd W wysokośc ] nie dotyczy

v l.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne] dzjałalności Żarobkowe] ]ub za]ęc, z podaniem kwot
Uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z tytułLr wynagrodŻenia wójta stan na 30 112010 123911'05zł. dochód
objęty rrałzeńską wspólnotą majątkową dopłata rolnicza z UE 3343 29 zl - dochód objęty małżeńską wspólnolą
ma]ątkową' deta z ZwiąŻku Gmin WodociagÓW iKanalizacj w Woli RzędŻińsk]ej 1 400 ,00 zł' dochód objęty
mażeńską wspólnotą ma]atkową

tx.

składnik] mienia ruchomego o Wańości powyŹej 10 000 Żłotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych naiezy
podać markę' model irok produkcja): Renault Laguna _ 2010 - 72 000'00 zł samochód stanowi małŹeńską
wspólnotę majalkową traktor Ursus c330 - 10 o00'00 zł - majatek odrębny własnoŚć osobista' traktor Ursus 2812 -
wartość 15'000 00 zł stanow małżeńską Wspó|notę majatkową

X.

zobawiązania prenlęŻne o Wartości powyŻel 'l0 000 złotych' w tym zaciągn ęte kredyty ] pozycŻki oraŻ warllnki'
na iak ch zostały udzielone (wobec kogo' W związku z jakim zdarzeniem' w jak ej Wysokości): kredyt RoR w Banku
spółdzielczym Rzemiosia oddział w cŻańq - 16 B91' 52 zl' kedyt gotówkowy W Banku spółdz]elczym RŻemiosła
odzial w czanE 4' 6Ą4'00 z|, Kredyt SYGN4A BANoE : 732'60 z]' Kledyt samochodowy Bank RENAULT
warczawa 47.868,28 zł (spłata 36 rat po l'425'18 + 51 306,48) - zobowiązania objęte małżeńska wspólnotą
majatkoWą

czĘŚc B

Adres zamieszkan a oŚoby składającej oświadczenie.

lvliejsce polo2enra

1

2

DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIOIiE



PowyŹsze ośWiadcŻenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu kalnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Czatna, 27 grudnia 2010t.
(mieiscowość' daia)

2;,,/ f, n
''''\ / 4 *!'! ''''ł1-n'' /(podpis) ,/

1 Niew}aściwe sk.eślić'
'Ż Nie dotycŻy działalności wytwórczej W rohictwie w zakresie produkcji rcśl]nnej i zwieŻęcej' w loffije i zakresie gospodar-

' Nle dotyc7y rad nad,/orczych społdzielni mies/kaniowyc.


