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Osoba składająca oświadczenie
ii zupełnego wypełnienia
każdej zrubryk.
JeżeliposzczegóIne rubryki nie maj
wpisać ,,nie do§iczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprąłrależność
poszczególnych składników
mają&owych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie maj ątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzne.
W częściA oświadczenia zawarle są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamięszkania składającego oświadczenie orazmiejscapołożenia nieruchomości.

a, niżej podpisany(a)

JAN RUDNICKI

CZĘSC A

(imiona i nazrvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09-01 -1 948 W STRZEGOMIU
Utząd Gminy Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim kier. Referatu Infrastruktury Technicznej
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr l 13,poz.715 i
Nr162,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz,306orazzżOOżr,Nr1l3,poz.984iNr
żl4,poz.1806) orazustawy zdnia 8 marca 1990r, osamorządzie gminnym (Dz. U. zż007 r.Nr 142, poz.
159l orazz2O0ż r.Nr23, poz.ZżO,Nr62,poz.558,Nr l13, poz,984,Nr 153, poz.127l iNr2l4,poz.
1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: {I\Ą/AGA!

Wsrystkie składniki majątkowe wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14.042 PLN
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
papiery wartościowe: nie doĘczy

il.
1.

2.
3.

na kwotę: nie dotyczy

Dom o powierzchni: nie dotyczy..m2, o wartości:
.... tytuł prawny:
Mieszkanie o powierzchni: 80,00 m2, o wartości: 95.000 złq/'lJ prawny: własność
., powierzchnia:
Gospodarstwo rolnę: rodzĄ gospodarstwa: nie doĘczy.
o

wartości:

.

.. .

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny: ....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:. . .
Inne nieruchomości: powierzchnia: 44,50 m2 mieszkanie wspólnota mieszkaniowa
o wartości:90.000 zł.

4.

tytuł prawny: własność

III.

Posiadam udzińy w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
adziały te stanowią pakiet większy niż l}ońudziaŁów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż I0%o akcji

w-

społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...

v.

NabYłem(am) (nńył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
Podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
...nie dotyczy....

vI.

1.ProwadzędziałalnośógospodarcząQ)(naleZypodaćformęprawnąiprzedmiotdziałalności):.........
Biuro Usług Budowlanych Jan Rudnicki -nadzory w budownictwie, wyceny nieruchomości
jednoosobowa działalnośćna zasadach ogólnych - osobiście
wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przvchód i dochód w wysokości:17.099 zł.
Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście- nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami -nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1.

W spółkach handlo}vych (namva, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

F

rF.

:E:',

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu(od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczejt3i (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tyfułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3.

w fundacjach prowadzących dzińalnośó gospodarczą: nie doĘczy
jestem członkiem zarządu(od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego §rrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągan e ztytŃuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó,
z
Podaniem kwot uzYskiwanych zkńdego tltułu: wynagrodzenie rcjcżne zgodnie z rrmową o pracę
przychód - 1 1 5 .37 3,10 ń ; 23 .88I,1 4 zł-emerytura

D(

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch(w przypadku pojazdów
HYUNDAI Ix20 rok 201 1_ małżeńska
wspólnośćmajątkowa
X. Zobowiązańapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych,w tym zaciągńętekredyy i
mechanicznych nale{ podaĆ markę, model i rok produkcji): -

PozYcz}j oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w rwiązkuz jakimzdarzeniem,w
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