
ośWlADczENlE MAJATKoWE

wóita,zast ny'

Czana, dnia 23,04,2012 t.
(f ejscowo.ć)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie'
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Źastosowania, ńależy wpisaó "!!€j9!E
9zJ:.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt_
kowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iŻa granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

5. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zamieszkanja składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niżej podpisany(a), Józef cHUDY,
(imiona iiaŻWŚko oraz nazwisko lodowe)

urodzony(a) 12 04'1961 w Radomyślu Wielkim

Wójt Gminy czarna - L]rząd Gminy czarna, ul Dworcowa 6 _ 39-215 czarna
(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 21 sierpn]a 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności go_

spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U Nr 106, poz.679' z 1998 r' Nl 113, poz' 715 i Nr 162'
poz' 1126 z 1999l' Nl49' poz' 483, z 20oo r. Nr 26, poŻ' 306 oraz z 2002 r' Nr 113' poz' 984 i Nr 214' poz.1806) oraz
ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r' o samorŻądzie gm]nnym (Dz' U'z20a1 ( Nr142 poz. 1591 alaz z 2aa2f. Nl 23
paz' 22o, Nl 62' poz. 558' Nr 113' poz' 984, Nr 153' poz' 1271 i Nl 214' poz' 1806), zgodnie z ań' 24h iej ustawy
oświadczam' Że posiadam Wchodzące W skład małŻeńskiej Wspólności rnajątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne]

- środki pieniężne gromadzone w Walucie polskiej: 3'686 zł' limit debetowy 10 000 zł. BRs/ oddz]ał czarna 
'

WspóŁWłasność małżeńska

- środkipienięŹne gromadzone W waluce obcej ne dotyczy

- papiely wa.tościowe: nie dotycŻy
na kwotę:

,

1. Dom o powierzchni: 140m/2 rrr2, oWańości:290' ooo zł tytuł prawny: odrębna własnoŚć osobista

2 l]/Iieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: nie dotyczy tytuł prawny: nie doiyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne indywidUa ne, powieŻchnia: 6'3oha

o wańości] 100 000 Żł

rodŻaj zab!dowy: zblokowana' dom' stajnia' stodoła' garaŻ

tytuł prawny: odrębna własnośc osobista

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód idochód w wysokoŚc]: przychód 0' dochód 0 _ nie

prowadzę działalnoŚcj rolniczej, gospodarsh'o rolne oddane W bezpłatną dzieżawę'



4. Inne nieruchomości:

powierzchniar 0,26 ha - las

o wańości: 6'000 zł

tytuł prawny: odrębna własnoŚÓ osobista

t.

Posiadarn udziały W spółkach handlowych * naLeży podać liczbę i emitenta udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet W]ększy niż 10% udziałÓw W spółce: nie dotycŻy

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

Posiadam akc]e w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcjl:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niz 10% akc]iw spółce] nie dotyczy

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚc]: nie doiyczy

Nabyłem(am) (nabył mÓj maźonek' z wyłączenjem rnienia przynależnego do jego majątku odlębnego) od skar-
bu Pańshva' innej państwowej osoby prawnej jednostek samorŻądu terytorialnego, ich związkóW lub od ko_

munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod]egało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis
mienia i datę nabycia' od kogo: nie doiyczy

1' Prowadzę działalność gospodarcząj (należy podać fo.mę prawną i przedm]ot działa]ności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

Wspólnie z jnnym osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokościi nre dotyczy

2 zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleŹy podać formę prawną i przedmiot dz ałalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobarni nie dotyczy

z tego tyt!łu osiągnąłem(ęłam) W roku !biegłym dochód W Wysokości: nbie dotycŻy

v .

1' W spółkach handlowych (nazwa' sjedziba społki): nle dotyczy

- jestem członkjem zarŻądu (od kledy): nie dotyczy

- jeŚtem członkiem rady nadzorczej (od k]edy): nie dotyczy

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

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokL] ubiegłym dochód w Wysokości:

2' W spółdzielniach:

Gminna spółdz elnia samopomoc chlopska w czarnej

- jestem członklem zarŻądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisj] rewizyjnej (od kiedy): n]e dotyczy

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



3 W fundacjach plowadzących działalność gospodarczą

nie dotyczy

' jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- ]estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłyrn dochód W Wysokości: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienla lub innej działalnośc] zarobkowej lub zajęć'
uzyskiwanych z każdego tytułu: Ż tytułu zatrudn]enia ' Urząd Gminy czarna - 138'20050
małŹeńska), dieta ze zwiazku Gmin ] WodociągóW j KanaliŻacji W Woli Rzędz ńskiej - 1.750
małżeńska)' dopłata z UE , ARiMR - 2'877'67 zł (wspóh'łasność małzeńska)

tx.

składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych naeŻy
podać markę' mode| i rok prodL]kcji): Renau]t Laglna' sam' os' rok prod. 2010 Wań' 60'000 zł (wspÓłwłasnoŚć
rnałŹeńska)' trakttor Ursus c330 - 10 000 zł (Własność odrebna osobista), traktor Ursus 2812' 15.a0o zł 

'
Współwłasność małzeńska)

x.

Zobowiązania pienięŻne o Wańośc powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągn]ęte kredyty i pożyczki olaz wa(u|ki'
na jaklch zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej Wysokośc ): 31'353,76 zł Rcl
Bank Po]skiWarszawa kredyt na samochód'

czĘŚĆ B

podaniem kwot
(WspÓłwłasność
(współWłasność

z
zl
zł

1.

2.

3.

4.

ołNr ososowe
PRAWNIE CHRONIONE



Powyższe oŚWiadczenie składam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

świadomy(a)' iż na podstawie
kara poŻbawienia Wolności'

ań' 233 s 1 Kode(su karnego za podanie nle_

Czatna, dnia 23.04 .2012t.
(mieiscowość, daia)

(rtt'- e 
I

rcślinnej i zwieŻęcej,wfomie izakresie gospodar-
lNiewłaściwe skrcślić'
'żNie dotyczy działalności \rv}4wórczej W rolnictwie w Żakresie prcdukcji

'Nie dotyc7y lao nadzorczych spółdlieln' mleszkaniowych


