
ośwrłoCzENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

§,ć, ; a q :, 2D7 r * * " ", ąeol
ołHtq,trart

?!ĄOdllzQf /$ tfX§filtl^l VO\ilU

UWAGA:

Józef6w
(miejscowość)

26.04.2019 r.
(dnia)

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, niZej podpisany(a), Jan Kudełka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 5 sĘcznia 1965 r, ... w Józefowie
miejsce zatrudnienia -Urząd Miejski w Łaszczowie
stanowisko - Skarbnik Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznańu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z2017 r, poz.1875), zgodnie z art. ż4htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie doĘczy

środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartościowe: nie dotyczy . .,,
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na kwotę: nie doĘczy
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n.
1. Dom o powierzchni:120 m2, o wartości: 500.000 zł ( na działce nr l73 wchodzącej w skład

gospodarstwa rolnego)....,
tytuł prawny : małżeńska wspólność maj ątkowa. .

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘcry, m2, o wartości: nie doĘcry.
§.tuł prawny: nie doĘczy,...

3, Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzcllnia:0,8781 ha (użytki rolne - 0o6381 ha, las -
0,24ha) o wartości: 30.000 z|,.,..
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy i garaż.

Ęrtuł prawny : małzeńska wspólność maj ątkqwa... .

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubieglym przychód w wysokości 2.000o00 zł i dochód
w wysokości: - 2.000,00 zł

4. Inne nieruchomości:
1)- powierzchnia: 0rl047 ha (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o

powierzchni 100m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 20m2)

o wafiości: 50.000 zł
tytuł prawny: współwłasność (27 l 128)
2)- powterzchnia: 0,4700 ha (działka rolna niezabudowana Nr 1670 na gruntach Majdan
Nepryski).
o wartości: 5.000 zł

Ęrtuł prawny: współwłasność (27 l l28),
3)- powierzchnia: 2447 m2 (działka Nr 36 na gruntach Józefów - użytki kopalne ) .....,.,.
o wańości: 5.000 zł
tytuł prawny: współwłasność (3132),.

4)- powierzchnia: 836 m2 (działka Nr 36 na gruntach Józefów - grunt leśny ) ... .

o wartości: 1.000 zł

§tuł prawny: współwłasność (3 l3ż).

ilI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudzińem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie doĘczy.

udziały te stanowią pakiet większy ntż I0oń udziałów w spółce: nie doĘczy ,.,,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.

2. Posiadam udziŃy w innych spółkach handlowych - należy podać licńę i emitenta udziałow:
nie doĘczy.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,



Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzińem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: nie doĘczy .....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitęnta akcji: nie

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłymhochód w wysokości: nie dotyczy.

.* V.- 
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę dzińalność gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): , . . . . ....

nie doĘcry

osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tyrułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy. . .

2. Zarządzałn działalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nale:f podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiścię nie dotyczy......

wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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vII.
W spółkach handlowych (nazw a, siedziba spółki) :

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłaffi) w roku ubiegłymdochód w wysokości: nie doĘczy.

VIII. Inne dochody osiągane ztytlsłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,

"3 z podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytułu: - 118.942167 z|- z tytułu zatrudnienia,
- 165,48 zł - z Ętulu umowy zlecenia, - 5.400,00 zN - dieta radnegoo - małzeńska
wspólność majątkowa.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy TOYOTA
AVALON rok produkcji 2004 - maŁeńska wspólność majątkowa

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości povłyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty
ipożyczki oraz warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w rwiązkuz jakimzdarzeniem,

w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny remontowy zaciągnięĘ 25.04.2018 roku w BS Łaszczów
w wysokości 60.000o00 zN - do spłaty pozostało 56.000,00 zł - maŁeńska wspólność
majątkowa
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