
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

LJwaga:

1' osoba składająca oświadczenje obowiązana jest do zgodnego z prawdą'

Czana, dnia 20.04,2011 t .

starannego i zupełnego wypełnie'
nia każdej z rubryk'

2. Jeżelj poszczególne rubryki nie znajdują w konkfetnym przypadku zastosowania. należy wpisać .'nie dotv-
94-.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okleślić prŻynaleźność posŻczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową'

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraiu i za granicą.

5' oświadczenie majątkowe obejmuje równleż wier2ytelności pieniężne'

6' W cŻęści A oświadczenia zawańe są informacje jawn€' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieśzkania składającego oświadczenie oraŻ miejsca polożenia nieruchomości.

Ja' niŹej podpisany(a) Józef CHUDY'
(imiona r nawisko oraz nazlvsko rodowe)

Urodzony(a) 12.04'1961 W RadomyŚlu Wle|kim

UŻąd Gnllny Czafia _ wóit Grn ny czarna
im€jsce 2atfudn€n!a stanoV/skÓ l!b f!nkĆja)

po zapozaal\iu się z plzepisami uslawy Ż dnia 21 sierpnia ]997 r' o ograniczenau prowadŻenia działalnoŚcj ge
spodarczej przez osoby pełniące flnkc]e pub iczne (DŻ U Nl 106, poz' 679' z 1998 r' Nr 1T3' poz 715 j Nr 162,
poz. 1126 z1999r N.49'poz'483'z2000r'Nr26'poŻ'306orazŻ2002r.Nr]13'poz'984iNr214'poz1806) oraz
ustavry Ż dnra 8 marca 1990 r o samoŻa_dz]e gminnyn, (Dz U z2001 r Nl 142 paz 1591 o2z z 2oa2 l'Nl 23'
poz 22o' Nr €.2, poz 558' Nr 113' poz 9a4' Nr 153' poz '1271 i Nr 214' poz 1606)' Żgodnle z ań' 24h tej ustawy
oświadcŻam Że posiadam wchodŻące w skład małŹeńsklej wspólności majątkowej lub sianowiące mÓ] majatek

L

zasoby pienięŻne]

- środki p en ężne 9roTnadŻone w Wal!cle polskiej] 2 580 zł WspółWłasnośc ma]żeńska

- środkl pien ęzne gromadŻone W wal!cie obce]: nie dotycŻy

- papiery Wańościowe: nie doiyczy
na kwotę: nre dotyczy

lt.

1' Dom o powierzchni: 140m'ż, oWartości: 25o ooozłtyiuł prawny:Wlasność osobista

2' M]eszkan e o pow erzchnl nie dotycŻy m2 o Wańosc nle C]otyczy tytuł prawny nle dotycŻy

3 Gospodarstwo roLnel

rodzajgospodarst\ła: rolne indywidualne ' powierzchnla: 6'30 ha

Ó wartości: 100 000 Ż]

rodŻa] zabudowy:zblokowana] dom' Ślodoła' siat-'la qalaz

tytuł prawny: własnośc odrębna osobista

Ztego tytu]u os ągnąłem(ęłam) w roku LJbiegłym przychÓd rdochód w Wysokości: przychód o ' dochÓd0 nie

prowadzę działalnoścl rolnlczej gospodarstwo oddane W bezplatna dz erzawę



4 lnne n erL]chomośc :

powie.zchnia: 0,26 ha - las

o Wartości: 5 000 zł

tyiuł praWny] wlasnoŚc odrębna osoblsta

t.

Posiadam lrdzlały w spólkach hand]owych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanow ą pakiet W eksŻy n ż 10% t]dzia1ÓW w spÓłce nie dotyczy

Ż lego tytulu osiągnaJem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: n€ dotyczy

Posladam akcJe w spółkach handlowych - należy podać llcŻbe i em(enta akcjl]

nie dotyczy

akc]e te stanow ą pak et Większy niz 10% akc]iW spółce nre dotycŻy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nle dotycŻy

Nabyłem(am) (nabył mó] małżonek' Ż Wyłączeniem mlenja pŻynależnego do jego majątku odrębnego) od skar_
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terylorialnego' ich związków lub od ko-
muna nej osoby prawnei następujące mienie, które pod egało zbycu w dlodŻe przetargu - naleŹy podać opis
mier a ] date Ąabyclo od kogo nle dolycŻ/

vt.

1 Prowadzę dz ałaIność gospodarczą'Ż (na]ezy podac formę prawną i plzedm ot dz ała noŚci)i n e dotyczy

- osobiście nie dotycŻy

- wspólnie z innymiosobami nie dotycŻy

Z tego tyt!]! os ą!nąłem(ęłam) W roku !biegłym przychÓd ] dochód w wysokośc : nie dotyc2y

2 zarządzam dŻlałalnością gospodarczą lub jestem pżedstawjcielem, pełnomocnlklem takiej dŻiałalności

(naleŹy podać formę prawną l przedmiot dŻiałalnoŚci): nie dołczy

_ osobiśce nedotyczy

- Wspólnie z innymiosobami nie dotyczy

z tego tylułu osiągnąłeń(ęiam) W roku Ubiegłyrn dochód W Wysokośc nie doiyczy

v[.
1 Wspó]kach handlowych (nazwa, siedziba spó]ki) nie dolyczy

jestem członk em zarŻądu (od kiedy) nje dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem cŻ]onkiem komisii tewizy]nej (od kiedy): n]e dolyczy

z tego tyi!łu osią9nąłem(ęła.n) W roku ubiegłym dochód W wysokości n e dotyczy

2 W społdziehiach:

Gminna spółdzie nia ''samopomoc ch]opska' W czarnej

-]estem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem cŻłonkiem rady nadzorczeJ3 (od kiedy): nie dotyczy
_ iA.tAń .7lrnkiFm kÓm Ś i rew 7V]ne] rod kiedv]: n!e dotvczv



z tego tytt'U osiągną]em(ę]am) W roku t]biegłym dochód w Wysokoścr] nie dotyczy

3' W fundacjach prowadŻących dz ałainość gospodarczą

nie dotyczy

-Jestem cz|onklern Żarządu (od kiedy)] nie dotyczy

- jestem członkiern rady nadzorcze] (od kjedy): nie dotyczy

- jestern członkiem komisj] rewizyinej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego iytułu osiągnąem(ę]am) W roku ubiegłym dochód w Wysokośc: nre dotyczy

v t.

]nne dochody osągane z ty1u]u zatrr']dnienia ]ub ]nnej działalności zarobkowej ]ub zajęć, Ż podanem kwoi
uzysk]Wanych z każdego tytuiu: dochÓd z Żatrudnienia W UrzędŻie Gmlny Czańa - 134 434 33zl współwlasność
małŻeńska djeta ze związku Gmin WodociagóW i Kana|izac) W Woli Rzędzlńsklej 2 280 zł Współwłasnośc
małżeńska dopłaty z lJnii Eulopejskiej do gosp ro]nego 3 343 29 - WspółWłasnośc ma]żeńska

tx.

składnikj mienra ruchomego o Wartoścj powyŻe] 1o 000 ziotych (W przypadku pojaŻdóW mechanicznych należy
podac markę mode] irok produkcji): Renaut Laguna rok' prod 2010' 72.000 Żł współWłasnoŚc małŻeńska traktor
lJrsus c330 -']0 000 zł - majatek od.ębny Własnośc osobista traktor Ursls 2812 ' wartośc 15 000 zł
Współw]asnośc małzeńską

X,

Zabawiąza|ia pienięŻne o WańoŚc powyŻej 10 000 złotych, W tynr zac ągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki
na jakich zosta1y udz elone (wobec kogo, W związku z jakim zdarŻeniem, w iakie] wysokości)] Kredyi gotówkowy

końsumencki do 12 m-cy ' pobrany W kwoc]e 70oo Żł W Banku Spó1dzielczym Rzemosła o/cŻarna ŻadłuŻednie

4081,oo Ż| (WspÓh/r'łasnośc ma]zeńska Kredyt odnbawia|ny na rachunku oszczędnościowo _ roz iczen owym w

BsRz o/czarna - limit 20 ooo zł Wykorzystany na dŻjeń 31 grudn]a 2010l ' 17 32s 73 Żł _ WspÓłW]asnoŚc

małŹeńska Kredyt na samochód W Rcl Warszawa (Renault) 47 868'28 zł (36 rat) poŻostało do spłaty 46 664' 49
zł Wspólwłasnośc małŻeńska

czĘśĆ B
Adres zamieszkanja osoby składającej ośwjadczenie

1

2 Stara Jastrzabka

3 DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE



PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a)' iŻ na podstawie
plawdy ]ub zatajenje prawdy grozi kara pozbaw en]a wolności

Czatna, 2A . A4 .2411r .

(mi€jsfuwość' dala)

ań 233 s 1 Kodeksu karnego Ża podanje nje-

C,ł,.gL-

1 Niewłaścwe skreŚlic.
2 Nie dotyczy działalnośc] Wylwófcze] W lÓlniclwie w Żakresie plodukcji roślinnej l zw]eżęcej' W formie i zakresie gospodaF

3 Nie dolyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


