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UIYAGA:
Józefów
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ĆyR[dli:"

k 20.12.2018
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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jcst do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w l<onkretnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie oborviązana jest określić prrynależność
poszczególnych skladników majątkowycl,r, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuie również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są inlbrmacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZEŚC A

Ja, nlżej podpisany(a), Jan Kudełka
(imiona i naz.,visko oraz tlazwisko rodowe)

urodzony(a) 5 stycznia 1965 r...,.. ..,,. w ,, ,i;,;. ,rvic

miejsce zatrudnienia -Urząd Miejski w Łaszczorvie...
stanowisko - Skarbnik Gminy

(nliejsce zatrudnic: ill,:lllll, . ,islil iLlb t lrrkc.ja)

po zapoznaniu się z ptzepisami ustawy z dni:l 8 :;ll ,,i.:A , :)90 r,. o sarnorządzie gminnym (Dz. U.
z Ż0I7 r. poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej u:;tlil ;,, .,rvil .le z1,1n, ze posiadam wchodzące w skład
małZeńskiej wspólności majątkorvej lub statlil,,,,,ill,:c -_l' l :l:.jlll,:k odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w,walucic ,;o]:,lll. , iti, til;.,"cz\

środki pienięzne zgromadzonc rv walucic tibr: :]: .c t, ,;r,t,. :t .. ..

papiery wartościowe: nie doĘczy,

1.

2.

3.

4.
5.
6.

na kwotę: nie dotyczy ,..,.



II.
1. Dom o powierzchnl:120 m2, o rvartości: i;J{}.()(; :il ( ";lr ri .iałce nr 173 wchodzącej w skład

gospodarstwa rolnego). ....
tytuł prawny: malżeńska wspólność ma.i;lti(Oi 

" 
', .

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy. l1,1]. o r,,,,l,rtośi:i: ;;;: dotyczy.
tytuł prawny: nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolnę:

rodzą gospodarstwa: ogólnorolne, porł,ici:zcht,l.L: 0,t.",'i)i :a (użytki rolne - 0,6381 ha, las -
0,24ha) o wartości: 30.000 zł,
rodzaj zabrrdowy: budynek gosptldarcz,i, i gai"l, i.

tytuł prawny: małżeńslra wsptilność ma.il ljltlrr,,,

Ztego tytułrr osiągnąłem(ęłał}i) rv roku ul;icgłyl,1 ]lrz\ :iltjr, w q,ysokości 2.000,00 zł i dochód
w wysokości: - 2.000,00 zł.

4, Inne nieruchomości:

1)- powierzchnia: 0,1047 ha (dzialktl zal,Lir,!or, ;.,:llt i,l:l1r, :kicm mieszkalnym o

powierzchni 100m2 oraz budynkiem gtl:,;,ltlcla,,,..]:iytr i) i;.,ivicrzchni 20m2).

o warlości: 50.000 zł
tytuł prawny: współwłasność (27 ll28)
2)- powierzchnia: 0,4700 ha (działka rolna niezabudowana Nr 1670 na gruntach Majdan
Nepryski).
o waftości: 5.000 zł
tytuł prawny: współwłasność (27 l1ż8),
3)- powierzchnia: 2447 m2 (ctziałka Nr -i,l lta 1 .,;lnt; ,:l .; izelórł,- użytki kopalne )

o wartości: 5.000 zl
tltuł prawny: współwłasność (3132),......

4)- powierzchnia: 836 m2 (działka Nr 36

o wartości: 1.000 zł
tytuł prawny: współwłasność (3 l3ż).

III.
1 . Posiadam udziały w spółkach handlow,ych ,l rldzillicttl _:i;ii .lrych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczcsttliczą takii,l ,,:,obr - llal l ,,, l ,dać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż I)uń u i;.iałr;,, iv :; .,i,c,..,: nie dotyczy ...

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

2, Posiadam udziały w innyclr sptiłkach hiitlcill;,,v_łc.l - ll1,1 :...,, ,oclać 1iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanł) lv roku ubicli,,,tn tlr,e]tót , , 

,i sokclści: nie dotyczy.

na gl,untacłi .}ć;łefów - grunt leśny )



Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handiorr, ,cil . , Llc]_,.l: ],"r,. grninnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą tłi,ic o:llili,- ;:ltlr,.Ły podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy |,ń,ż 10Yo akcii iv sl;i lce: ,:i: r ,ltyczy

Ztego tytułrr osiągnąłem(ęłanł) lv roku rrbicgi ,l,r d,.l:;,tic] " ,"," l;okości: nie dotyczy.

2. Posiadam akcje winnych spółltachhand1o",),ch - i:lllc:,-,,, lloi::rć liczbę i emitentaakcji: nie
dotyczy.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłeffi) w roku ubiegi"irr clt ,.:]lócJ ,,r",,:;okości: nie dotyczy.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłilc;,,.,:tlien, iiliciii,, i;r;,_i,nźtleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, inrrej państ\,,,l ,.rcj (,ii,]i)}/,,::i,,\,, Jj,.jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow, komunalnei cll.,;i,l, p,l,,t,rrc,, ,,rll:.wit}zku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbycitt rt i'li,od;": 1)f:.l,t ,:1,1) l - llalczy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalcż1, il1,1ac l.,,rllc .i,,\/I jl i przeclrniot działalności): ....,....
nie doĘczy

osobiście nie dotyczy ....
wspólnie z innymi osobami nic dotl,cz}.

Ztego tytrrłuosiągnąłem(ęłałn) lvroku ubie;:,,,l i p...,ij]l.] , .1, ,;hócl rł,wysokości: nie dotyczy...

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą 1ub.j ::l,enr ,,;;,.l.{|...|; , .,v j .:ielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (należy podaó fornlę prawllą i przcr1,1:i,lt cl..,..1liI:,l ,i):

osobiście nie dotyczy. . . ,.

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanł) w roku ubicr: ",l;l dl, :,l,ili ,,,i. :;okości: nie dotyczy , . . ..



VII"
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spc;1,1i;:

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nic l łl:yc:,.,,

jestem członkiem rady naclzorczej (od I<icl i,): lti,, ..i;t" ,...

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od l:ir:liv) ,l; (i,,. ,l,:":-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłałn) lv roku ubic1,, ,,lir t'll, ;,lrjci , ,,,"i,.lokości: nie dotyczy.

VIII. Inne dochody osiągane z §,tułu zatrLtcj: ii,::lill '.,b ir.,, ] ii, ialalności zarobkowej lub zajęc,
z podaniemkwotuzyskiwanyclr zkażdego t. iuilt: ii1. ,,i; , zI-ztytułu zatrudnieniarza
olrres od 1"01.2018r. do 30.11.2018r., - ,;"' :,,},{):- i- ll _,itdnego za jedenaście miesięcy
- małżeńska wspólność majtltkowa.

IX. Składniki mienia ruchomego o waftosici l.;,,,,v;:: 1i) | , ; ]:l1_r,ch (rv przypaclku pojazdów

meclranicznych nalezy podać nrarkę. nlcldel i I,o1,1 ,r,.,iltll, ]i): : ,,l,, :ti.l ostlbowy TOYOTA
AVALON rok produkcji 2004 - m:rlżeńslł: r,,s1;l' lol;1,1 , 

.i; l-Iiowa

X. Zobowiązania pienięzne o wartościpo\v,\,, :l ]0 0 i,' , ,: r,,,tynr zaciągnięte kredyty
lpoż,yczkt oraz warunki, na jakich zostałl Ll, :i :1tl; iut . : i., 1o. w zrl,iązku z jakim zdarzenięm,

w jakiej rvysokości): kredyt hiptltcczny f€llii;., tl ll,,r, .lcil '.:', ,ż5.04.20l8 roku w BS Łaszczflv
w wysokoŚci 60.000,00 zl - do splaty pozoii, l jll 5i. : i}i},. ; - nralżcńska wspólność
majątkowa




