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Data....."

,Stanisławów,, dnia 25.04,2019 r.
(miejscowość)

oŚwADczENlE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego mażeńską wspóInością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja nizej podpisany(a), . . ........
Henryk Kudełka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 22-03-1960 w Józefowie

Przedsiębiorstwo Prod u kcyj no-Usługowo-Hand |owe,, H EN RYK" Kudełka Hen ryk
23-.460 Józefów, Stanisławów 71

Właściciel firmy.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2001
r, Nr 142,poz.1591 oraz z2002 r. Nr23, poz,220,nr62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 2'14, poz. '1806), zgodnie z art, 24h Ę ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w
skład małzeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :4O 872 ,73zł

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: 15 805,21 EUR
1895,19 GBP

papiery wartościowe: Nie dotyczy

na kwotę:



ll.
1. Dom o powierzchni: 140 m2, o wartości: 180 000 zł

tytuł prawny: własność akt notarialny A NR 768/89.

2. Gospodarstwo rolne;
rodĄ gospodarstwa: rolne , powierzchnia: 4,38 ha
o wańości: 42,0OO zł
rodzaj zabudowy; budynki gospodarcze akt własności nr GUU 451l12t192t455l74
tytuł prawny: własność akt notarialny nr 4194/96,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:7 offi zł

3, lnne nieruchomości:
powierzchnia: (1) działkigruntu ornego, lasy i pastwiska 2,76ha, (2) działkigruntu 2,28ha

oraz łąka 0,31 ar 
,,

o wańości;, (1) 6 O0O zł (2) 5000 zł

tytuł prawny: (1) współwłasnośó akt notarialny nr 4194/96,"§ (2) współwłasność akt notarialny nr A 768/89

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 o/o udziałów w spółce: Nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych -należy podać liczbę iemitenta udziałów: .....
Nie dotyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: Nie dotyczy

Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w społce: Nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: Nie
dotyczy

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

V.
Nabyłem{am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podaó opis mienia idatę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

lll,
1.

lV.
1,



Vl.
1, Prowadzę działalność gospodarczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Przedsiębiorstwo Prod u kcyj no-Usłu gowo-Handl owe,, H E N RYK" Kudełka Hen ryk
23-.460 Józefów, Stanisławów 71

PKD 49,41. Z. , PKD 16.24. Z. , PKD 16.10. z,

- osobiście :tak

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyin przychód i dochód w wysokości:
przychód 3752 239,04 zł , dochód 589 810,73

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

osobiście: nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami.:nie dotyczy

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

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: ,

1.Dieta Radnego Rady Miejskiej w Józefowie w kwocie 4800 zł za rok2o18.

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):
1.Samochód VOLVO - ciągnik siodłowy 2005r , rok nabycia 2010r.
2. Giągnik siodłowy VOLVO FH 4XT 2012r. rok nabycia 2015l.
3. Samochód ciężarowy MAN 1997r., rok nabycia2OO7r.




