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UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczęnie obowiązanajęst do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
kżdej z rubryk.
2. leżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym plzypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczęnie obowiązanajest okeśli ć przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowi?ań do majątku odrębnego i majątku objętego małż€ńską wspólnością
majątko,Wą.

4. Oświadczenię majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje lównież więrzytelności pienięzrre.

6. W części A ośwtadczęnia zavtańę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adlęsu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, nizej podpisany, Marian Biaduń
(imiona i nazwisko onz nazwisko rodowe)

Urodzony 5 sierpnia 1952 r. w m. Krępa
URZĄD GMINY w STUPSKU, SEKRETARZ GMINY

(miejsce Zatudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPozrraniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998 r. Nr 113, poz 715 iNr
16ż, poz.llż6, z 1999r.Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr26, poz.306 oraz z 2002 r, Nr 1l3, poz.984 iNr ż14,
poz. 1806) oraz ustarły z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. |J. z2001r. Nr 142, poz. l591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 6ż, poz. 558, Nr ll3,poz.984, Nr l53, poz. 1ż7l iNr 2l4 poz. l806),
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
* środki pienię żne zgromadzone w walucie polskiej :- 38 000 zł.- współwłasność małżeńska

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy.

Stupsk,
(miejscowość)

nie dotyczy.
nie dotyczy.

ż5.04.2017 r.
(dnia)

- papiery wańościowe:
na kwotę:
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il.
1. Dom o powierzchni m2: nie dotyczy, o wańości: nie dotyczy tytuł pfawny: nie doĘczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 68,89m, + 6,04nr2 piwnica, o wartości: około 180 000zł, Ętuł
prawny: akt notarialny -współwłasność z żoną Wiesławą,

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotycry, powierzchnia: nie dotycry,

o wartości: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotycry,

t]rtuł prawny: nie dotycry.

z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotycry.

4. Innę nieruchomości:
1) gara:ż wolnostojący - powienchnia: 15,82m2, grunt związany z garńen - 39,60m"

o wańości około 14 000 zł - współwlasność z żoną Wiesławą,

2) Grunty pozostńe zńązale z mieszkaniem w pkt. ż _ 120,67 m" _ współwłasność z żoną

Wiesławą.
3) Dzińka 0,49ha grunt orny _ wlasność akt notarialny, udziaĘ: "ń części działki 0o52ha -

łąka, tl9 część dzialki 1,12ha _ las, Yz część działki 1o12ha _ las. UdziaĘ stanowią moją

własność.
o wańości: około 30.000 zł.

tl,tuł prawny: akt notarialny.
ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry.

udziĄ te stanowią pakiet wi ększy ńż 1 0% udziałów w spółce :

Z tego tl.tufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

zvłiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetatgLl - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotycry,

VI.
1. prowadzę działalność gospodarcząt2] (naleźry podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: nie dotycry.

- wspólnie z innymi osobami: nie dotycry.
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód : nie

doĘczy, dochód : nie dotycry.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: nie doĘczy.

- wspólnie z innymi osobami : nie doĘcry.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry,

nie dotycry
nie dotyczy.

nie doĘczy.
nie dotycry.
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vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry.
- jestem człottkiem załządu (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry.
Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: nie dotyczy.
2. W spółdzielniach:

- jestem człoŃiem zarządll (od kiedy):

nie dotyczy.
nie dotycry.

- jestem człoŃiem rady nadzorczejt3] 1od kiedy;: nie dotyczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotycry.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospo darczą: nie tlotycry.
- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry.
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry.
Z tego tlułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.
VIil.
Inne dochody osiągane z tfińtl zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zalęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:1) Emery4ura z WBE: 66 221,50 zl.

2) Uposżenie z tlułu umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stupsk: 115 448,76 zł,
3) Pozarolnicza dzińalność gospodarcza wymieniona w pkt VL-1 : nie doĘcry.
4) Irrrre źródła : Działalność wykon}rvana osobiście, o której mowa w art.13 ustawy(w tym
umowy o dzieło i zlecenia): nie dotycry.

x.
składniki mienia ruchomego o wartości po wyżej I0 000 złotych: samochód osobowy marki
Skoda Octavia mode| Tour II Limuzyna Optimum 1,6, rok produkcji 2011 r. - współwłasność
z synem Tomaszem wies|awem Biaduń (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podaó markę,
model i rok produkcji):

x.
zobowięańa pieniężne o wartości powyżej 1 0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredlty i pożyczkl

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zw iązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): nie dotyczy.
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[1] Niewłaściwe skreślić.
[2| Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakesie gospodaxstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

a7il.sc R

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Stupsk, dnia 25.04.ż017 r.

(mie.jscowość, data)


