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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wóita, sekretarra gminy, skalbnika gminy, kierownika jednostki o]ganizacyjnej gminy,
osoby zaŻądzającej i członka organu zażądzaiącego gminnąosobą plawną

oraz osoby wydaiącej decyzje administracying w imieniu wójtal

Czarna, dnia 08.06.2011 r.
(miejscowość)

Uwaga: 3ś 7,/'l. osoba składa.iąca oświadcŻenie obowiązana jest do zgodnego z p'awdą stalannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym pŻypadku żastosowania, należy wpisać ..nie dotv_dI
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okleślić przynależność poszcżególnych składników mająt"

kowych, dochodów i zobowiązań Clo maiątku odrębnego l majątku obiętego małźeńską wspólnością ma-
jątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju i Ża granlcą.

5' oświadczenie majątkowe obejmuje również wieżytelności pieniężno.

6. W części A oświadczenia zawańe Śą informacje jawne, w cŻęści B zaś in'ormacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkanla składającego oświadczenle ońz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘść A

Ja' niżej podpisany(a)' Piotr Antoni chudy,
(imiona i nazwisko oraz nałjsko rcdowe)

urodzony(a) 13'06'1979 w Dębica

Urząd Gminy w czarnej- Kierownik
(miejsce zairudnienia' stanowisko l0b fuńkda)

po zapoznaniu się z pżepisami uŚtawy z dnia 21 sielpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go'
spodarczej prŻez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 67s' z 1998 r' Nl 113' poz. 715 i Nr 162'
poz- 1126' z 1999 f' Nr 49' poz' 483' z 2000 r. Nl26, poz.306 oąz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214' poz'1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (DŻ. U' z 2001 l. Nl 142' poz' 1591 onz Ż 2002 r. Nr 23,
poz' 220' Nl62, poz' 558, Nr 113' poz. 984, Nr 153' poz' 1271 i Nl214, poŻ. 1806)' zgodnie z ań' 24h tej Uslawy
oświadczam' Źe posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

zasoby pienięŻne:

- środki pienięŹne gromadzone w walucie polskiej: 79676,68

środki pienjężne gromadzone w walucie obce.j: nie dotyczy
_ papiery WartoŚciowe: Bioton 22032, Tauron 934 nakwotę9441,18

na kwotę:

.

1' Dom o powierzchni| nie dotyczy m'z' owańościi tytul prawny:

2' lVIieszkanie o powierzchni: nje dotyczy m2' o wańości: nie dotyczy tytuł prawny] nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstlva: nie dolyczy, powierŻchnia:

o wańości:

rodzaj zabLrdowy:

tytuł praWny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w Wysokości:



4. lnne nieruchomości:

powierzchniar nie dotyczy

o Wańości: nie dotyczy

tyiuł plawny: nie dotyczy

r.

Posiadam Udzjały w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotyczy

ldziały te stanowią pakiet Większy niŻ 1o7o ldziałóW W spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiEgnąłem(ęłam) w rokLr ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemjtenta akcji:

nie dolyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce: nje dotyczy

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

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' Ż Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku od.ębnego) od skar"
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego, ich Żwiązków lub od ko_

munalnej osoby prawnej następLrjące mienie' które podlegało zbyciu w drodze pżetargu - należy podać opis
Tienla l datę nabycia od kogo: nle dotyczy

1. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą'ż(należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności): nie dotyczy

_ osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymiosobami nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' zaŻądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takjej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w vvysokoŚci] nie do{yczy

v .

1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)| nie doyczy

- jestem członklem zarządu (od kledy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)] nle dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościI nie dotyczy

2. W spć'dzielniach:

nie doiyczy

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadŻorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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



3. W fUndacjach prowadzących działalność gospodarcŻą

nie dotyczy

- jestem cz]onkiem zaządu (od kiedy): nie dotycŻy

_ jestem członkień rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkjem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dolyczy

v l.

lnne dochody osiągane z tytuł! zatrudnaenla lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
t]Żyskiwanych z kaŻdego tytułu: dochÓd z tytułu zatrudnienia w UĘędzie Gminy - 66726,35 zł z tytu]U
prowadzenia zawodow piłki nożnejjako sędzia 3833'00

tx.

składnika mienia ruchornego o Wańości powyŹej 10 000 złotych (w p.zypadku pojazdóW mechanicznych naleŻy
podać markę' model i rok produkcji): Renaull megane rok 2004

x.

Żobowiązania pjenjęŹne o wartoścj powyŻej 10 0o0 złotych, w tym zaciągnjęte kredyty i pożyczki oraz wafunkl
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związk! z jakim zdafzeniem, W jakjej Wysokości): nie dotyczy

czĘŚc B

Adres zamiesŻkania osoby składającej oświadczen'"

l\,4le]sce poIoŻenla rieruchomości

1. nie dotyczy

2' nie dotycŻy

3. nie dotyczy

4. 
^ie 

dolyczy
DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zalajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'

Czarna 08.06.2011 r
(miejscowość' dala)

] Niewłaściwe skreślić'
'Ż Nie dotyczy dŻjałalności wytwótczej w rolnictwie w zakresie prcdukcji roślinnej izwierzęcej, wfomie izakresie gospodar-

' Nie dotyczy lad nadŻorĆŻych spółdŻielni mieszkaniowych'


