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Jer4l Hajduk
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać t'nie dotvczvl'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnośeią
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równie} wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacie niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),,.,...".........,......,,....Henryk Kudełka

(imiona ! nazwiskc oraz nazwiskc r-odowe}

u rodzony(a ) .............,,..żż.03. 1960 w Józefowie

Przedsiębiorstwo Produkcyjnc-LBsi*gowo-|,ianc§ioi,rye ,,ł{Łlt}ĘV!i" Kudełk* i.,,i€i::,1l,Ł

23-.460 Józefów, Stanisławów 73,

Wlaściciel firmy.

(miejsce zat!"udnlenia, sia nowiskc lu b funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ]"99tj r. o sałnorządz!* gniitln,,;nl iDz. ll, z żłif ,,
poz. L875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośw|adczar*, że posiaciaił vl.chodzące w skiaC nnaiźen-ckiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek adrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 26§552,87 z|

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1542,27 EUR
1895,19 GBP



Il.

1. Dom o powierzchni: .140 m2, o wartości: 180 000 zł
tytuł prawny: własność akt notarialny A NR 768189.

2, Mieszkanie o powierzchni: ......nie dotyczy....... ...".. ffiZ, o wartości:

o wartości: .....,,42 000 zł.
rodzaj zabudowy: ,,...... budynki gospodarcze akt własności nr GUU 45tlL2ll92l455174..,..
tytuł prawny: ........ własność akt notarialny nr 4!94|9Ę,.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód 7 OOOzl, dochód 4000zł

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: 1) dzialki Bruntu ornego, lasy i pastwiska., powierzchnia: i1) 2,76 ha.

(2) działki gruntu oraz łąka , powierzchnia: {7j 2,28 ha oraz 0,31 ha
(3) działki lasu , pastwiska trwałego, powierzchnia (3) 0,33.§0 ha

o wartości: (1) 8 000 zł, {2|7 000 zl, (3) 4 000 zł,

tytuł prawny: : (1) współwłasność akt notarialny nł 419Ąfg6,
(2} współwłasność akt notarialny nr Ą 768lE9
(3} wlasność akt notarialny nr 5910/2017

lll.
]_. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gm;*nych osóŁl prłwnv"ch iub przecsiębiarców,

w których uczestniczą takie oscby - należy podać iiczbę i erł!:enta udziałów:
Nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,.............,..

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlow,y*i: * naleźy pcilać |iczbę i łrr:,tełta uCzleiów:
Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,,............

lV.
]_. Posiadam akcje v", spółkach handlowych : ł.lciziałer,n grł!nnych osó* prewnych iui; pl,,ledsiębicicórł;,

w których uczestniczą iakie osoby należ,; podać ilczbę ] emitenta a!<cji:

Nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż1oo/o akcjiw spółce: .,nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......."n!e dotyczy.,.....



2. Posiadam akcje w innych spółkacil handlowych - naieży podać liczbą iemitenta akcji: ,..........

.,.,,... Nie dotyczy.".....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,......,..

-9



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależn*g* r:c jeg* majątkr. odrębnegci
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jedncstek san,:orządi; iery:ol,ia!nego, !cn

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropoiitalnego następujące mien!e, Łióre padlegai*
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie dotyczy.
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Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać forinę prawną i przedmiot działalności):

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,HEl\lRYK" Kudełka Henryk
23-.460 lózelów, 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 ubiegłym przychód i ci*chód tv rvysckości: .
Przychód ż973 854,LO zł, dochód 2L2540,3O zł

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern orzecsiaiiricielem pei*an:cci:ik:-*m takiej działł!ncści
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnaści); ...,..... rtie dotyczy"

- wspólnie z innymi osobami .,.........nie dotyczy,....,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie dotyezy,.....

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....,..,. nie doĘczy.......

- jestem członkiem radV nadzorcze.} (od kiedyi: nie datgczy.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): ......... nie dotyczy...,...

Z tego tytułu osiągnąłernięłam) w roku ubiegłvm dochód w iłi,,sokości: ..."...,.... *ie d*tyczy.

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej iub zajqć, z ptrdanier.-i

Dieta Radnego Rady Miejskiej w Józefowie uł lEwoeie 5400 zł z* ;,ok 2S3§,



lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji}: ........,..,.

l.Samochód VOLVO - ciągnik siodłowy 2005r, rok nabycia 2010r.

2. Ciągnik siodłowy VOLVO FH 4XT 20l2r. rok nabycia 2015r.

3. Samochód ciężarowy MAN TGS 26 44O, rok produkcji 2009, rok nabycia 2018.

4. Samochód osobowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2003r. rok nabycia 2005r.

,;

5. Ciągnik rolniczy ZETOR 721L, L99Or., rok nabycia2O13 r.

$*} 6. Samochód osobowy BMW X3 2OL2r, rak nabycia 2015r.
Ł,

7.2L sztuk maszyn wykorzystywanych do prowadzenia działaIności gospodarczej o wartości powyżej
10 000 zł, ujętych w ewidencji środków trwałych.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Nie dotyczy.




