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Dzieómorowice

(dnia)

(miejscowość)

UWAGA:

wYPełnienia
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą, starannego i zupehrego

l.

2.
3.
4.
5.
6.

każdejzrubryk.

dotYczY",
leż61i poszczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należY wPisaĆ ,,nie
składników
poszczególnYch
jest
przlna|eżność
okreśtić
osoba składajicaoswiaóczenie obówiąŹana
majątkowycĘ dochodów izobowiązań'ao majątt<u odrębńego i majątku objętego małzeńską wsPÓlloŚcią
majątkową.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą,
oświadczeniemajątkowe obejmuj e również wierzytelności pienięane,
adresu
W częściA oswiadlze nta zaiartĆ są informacje jawne, w cŻęściB zaśinformacje niejawne doĘczące
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomoŚci.

CZĘSC A
Ja,niż.ej 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

Walim
Wójt Gminy Walim
58-320

(miejsce zakudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

z 1998 r. Nr 1 13, poz_ 7 75 i
Nr 162, poz. 1 |26, z 1999 r.Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.306 orazzŻ002 r. Nr 113, Poz. 984 i Nr
żI4,poz,1806) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zŻ00I r. Nr i42, Poz,
poz,
I59I oruzz2002r. Nr 23, poz.żżO,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.I27I i Nr 214,
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.

1806), zgodnie

z

Nr 106,

poz. 679,

wsPÓlnoŚci
art. ż4htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

majątkowej

[. Zasoby pieniężne:

środkipienięzne zgromadzone W Walucie polskiej: 180 000zł
środkipienięzne zglomadzone w walucie obcej: 1 700 euro
papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie

doĘczy

z2007r,lĘrtuł prawny:
Dom o powierzchni :280rn2,o wartoŚci: 6tŻ }}}zł,/wycena
współwłasnośćmałzeńska
prawny: współwłasność
Mieszkanie o powierzchni: 55,80m2, o wartoścł:270000zł, tyluł
małżeńska
nie doĘczy, o wartości:
Gospodarstwo rolne: rodzajgospodarstwa: nie doĘczy,powierzchnia:
nie dotyczy
nie dotyczy,rcdzajzabudowy: nie dotyczy, Ę/h]ł prawny:
w wysokości: nie dotyczy
ztegoĘrtułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegĘm przy9hód i dochód
przychodniaZdrowia700,00m2, 2.DziŃkarolnanr 83 Wałbrzych
4. Inne nieruchomości: 1.
5,I228ha,3.Dzińkarc 93l|Rusinowa Dziećmorowice 0,3459ha ,4.Dzińkanr,LlwZagórnl

śĘskim23478ha
100 000zł, Ad 4,:155,000 zł
o wartości: Ad. 1.: 800 000zł, Ad.2.:150 000zł, Ad. 3.:
małzeńska
Ęrtuł prawny: współwłasność

Itr.

doĘczY
posiadam udzińyw spółkach handlowych - naIeży podać liczbę i emitenta udziałów: nie
nie dotyczy
udziaĘte stanowią pakiet większy ńż I0% udziałów w spółce:
nie doĘczy
ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

rV.

posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotYczY
nie doĘczy
akcje te stanowią pakiet większy ńżIOyo akcji w spółce:
nie doĘczy
Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

ptzyna7eżnego do jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek,zwyłączeniem mienia
prawnej, jednostek samorządu
odrębnego) od skarbu państwa, innej pństwowej osoby
prawnej następujące mienie, które
terytorialnego, ich zvńązków lub od komunalnej osoby
i datę nabycia, od kogo: nie
_
podlegało zbyciu w drodze przetatgl nńeży podaó opis mienia

dotyczy

1. Prowadz

ę dziaŁalnośó gospodar cząPl (nale4 podać fo.mę prawną i przedmiot działalności):nie

dotyczy
osobiście nie do§czy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
2, Zarządzarndziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzińalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalrrości):
osobiście nie do§czy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zaruądu(od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy
Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
2. V/ spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zaruądl (od kiedy): nie dotyczy
jestem cżonkiem rady nadzorczęjI3] (od kiedy): nie doĘczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady fundacji (od kiedy): nie doĘczy
jestem członkiem kbmisji rewizyjnej (od kiedy): nie do§czy
Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
VflI. Inne dochody osiągane z §ńułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkłZdego tyrułu:
- zatrudnienia na stanowisku Wójta Gminy - dochód brutto I04 146,26
1.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch(w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji):
- samochód osobowy Audi Q5, 2012 rok- współwłasnośćmałZeńska

Zobońęańa pieniężne o wańości powyżej l0
iorazwarunki, na jakich zostĄ udzielone

000 złotych, w tym zaciągńęte kredyty

i

jakim zdarzeniem,w
iakiej wysokości): kredyt,PKO kwota do spłaty 26 313,58 zł kredyt zaciągńęty zostń dla koleżanki.
(wobec kogo, w związku

z

