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wójta,

Dzieómorowice
(miejscowość)

18.04.2014
(dnia)

UWAGA:

1.

2.
3.
4.
5.
6,

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą,starannego i zupełnego wypekrienia

kużńejzrubryk.

Jeżeli poszczsgólne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania , naleĘ wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest olaeślićprrynalehrość poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w laaju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczeniazawartę są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘŚC

^

Ja,niżej podpisany(a), Adam Ludwik Hausman
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31.10.1965 roku w Wałbrzychu

Urząd Gminy Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Wójt Gminy Walim
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapa7naniu się z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicane (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7 75 i

Nr162,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz,306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
2I4,poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (Dz. U. zż007 r. Nr 142, poz.
159l oruzz2002 r,Nr23, poz.ŻżO,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.127I iNr214, poz.
1806), zgodnie

z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej

I. Zasoby pieniężne:
środkipienięźne zgromadzone w walucie polskiej: 180 000zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1 700 euro
papiery wartościowe:nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

il.
1.

2.
3.
4.

,

Dom o powierzchni:280m2, o wańości: 612 000zł, /wycena z2007t.l tytuł prawny:
współwłasnośómałżeńska
Mieszkanie o powierzchni: 55,80m2, o wartości:.Z7\000zł, Ęrtuł prawny: współwłasność
małzeńska
Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy, o wartości:
nie dotyczy,rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne nieruchomości: 1. Przychodnia Zdrowia 700,00m2,2.Dzińkarolna nr 83 Wałbrzych
5,I228ha,3.Dzińkanr 93ll Rusinowa Dziećmorowice 0,3459ha ,4.Dńńkanr.ZlwZagórzu
Śląskim 2,7478ha
o wartości:Ad. l.: 800 000zł, Ad.2.:150 000zł, Ad. 3.: 100 000zł, Ad 4.:l55.000 zł
tyfuł prawry: współwłasnośćmałZeńska

m.

PosiadamudziĘ w spółkach handlowych- naleĘ podaó liczbę i

emitenta udziałów: nie dotyczy
pakiet
ldziały te stanowią
większy niż l0oń udziałów w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie doĘczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego tfiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniemmienia ptzynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiryków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie

doĘczy

vL
Prowadzę działalnośćgospodarcz ąI21 1naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie
dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym prz}chód i dochód w wysokości: nie dotyczy
ż. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(na|eĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
1.

vII.
W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie doĘczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczejl3l (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzącychdzińalnośó gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady fundacji (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII. lnne dochody osiągane z tfiułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytufu:
- zatrudnienia na stanowisku Wójta Gminy - dochód brutto 129 282,ż5
- dieta zaposiedzenia w zaruądzie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
- dochód
brutto 142l7,28zŁ
1.

IX. Składniki mienia

ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńotych(w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
- samochód osobowy

Audi Q5, 20l2rok- współwłasnośćmałżeńska
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w$m zleiąenięte kredyty i
jaHph
pożyc,zki oraz wńn§, na
zq§tąły udzięloną(wobą kbgo, w pw,lęaął 3inkim zdłrzenie,m, w
jakiej wysokości): taedyt PKO na dzięits1-12-2012t. kwota do spłaty 35,584,75 ż kredyt

X. Zobowiąąaniapieniężne

o wartofui polvyżej 10 000 złotych,

zaciągsięty został,dlą kolężanki. ,
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