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OSWIADClENIE MAJATKOWE 

_~~N~~..~ ..~ · a··~··i··g·~~, ..~ ..~..~,,,~o~'~-~~jta,sekretarza gminy. skarbnika gminy, kier9WR;~v 

~~j",cej i czlonka--GfgamH.a~z.ajilceU9 gmi~~~ 
0(32 osoby wydaj~cej decy;zje ad"'iRi6tFacyjn6...w ...imKm~ta1 

Slup~~ , dnls 27.04.2018 r. 
(miejscowost) 

Uwaga: 

1. 	Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego 2 prawdct , starannego i zupetnego 
wypetnienia kai:dej z rubryk. 

2. 	 Jeteli poszczegolne rubryki nie znajduj<t w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 
dotyczy". 

3. 	 Osoba skladaj"ca oswiadczenie obowi<\zana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych sktadnikow 
maj"tkowych, dochod6w i zobowiilzar'l do maj<t1ku odr~bnego i maji\lku obj~tego matzerisk" 
wsp6lnosci" mai<ttkow<t. 

4. Oswiadczenie maj"tkowe dotyczy maj"tku w kraju i za gran ic<\. 

5. Oswiadczenie maj,\tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~i.ne. 

6. 	W cz~sc l A oswiadczenia zawarte sCI informacje jawne, W cz~sci B las informacje niejawne dotycz,\ce 
adresu zamieszkania skfadajClcego oswiadczenie oraz miejsca po~oienia nieruchomosci. 

CZE;SC A 


Ja. nizej podpisany(a), Marian Biadun 
..................... .... .. ............ ........ .. ..... 

(mona i nazwisko oraz naZWIsko rOdowe) 

urodzony(a) w ..... .............................~. Krt~a .. ................. 


.......__....y.r-0.~..9..Il1_!.~ x. .~ I_~.~.~.~~.,..~~_~:..~.~.~_~ . 9. .~_i.n.'t... .. 


.. ........ ..... ... ................. ....................... .. ...... ..... ... .. ..... ............ 

(m.ejsce z3\rudniem3. $Ianowis\(o lub Ivn\(cja) 

po zapoznaniu sit;! Z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r 0 ograniczeniu prOwadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r paz 1393) oraz uSlawy z dnia 8 marca 1990 

r. 	0 samorz",dzie gminnym (Oz U. z 2017 r. poz 1875), zgodn1e z art 24h lej uSlawy oswladczam, 

i.e posiadam wchod zC\ce w sklad malienskiej wsp61nosci majCj tkowej lub slanowiqce moj majqlek odrt;!My: 

I. 


Zasoby pienifili: ne: 


-	 srodki pieni~.tne zgromadzone w walucie pOlskiej: .~?~.~~..:r:!.j~.~_~~.~.~.~. ~.~ ..~~.p?! .~<?~.~ ..~.~J.~.~.~.?~.~L.. ........ ......... 


-	 srodk. pienl~tne zgromadzone w wa lucie obcer ..~ .i.~..~otx.czy 

-	 papiery wartosciowe: ..~.i.~ .~~.!.r~.~t 

... na kwot~ - ..!!. ~~.. ~.~.~ X.~~.r. .. .. ...... .. ............ 


http:pieni~i.ne


II. 

1. Dam 0 powierzchni : nle ~~~!X~.~y ..... _...,m 2, 0 wartosci: ,.~.~ ~..~.~.~>.'5.~X.... ... ty1ul prawny: . ~. ~.~..??~r..~r......__ ...... 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: .~.~:.~?.. m2+ 6 ,~4 m 
2 .I?!.~' njca 9.. :-varto~.~ ~:._.~.~.~...~.~O zl ............................, 


tylu t prawny: a kl notl\rialn y wsp61wlasIlosc Z ion ~ W ieslawli. 

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

rodzaj gospodarstwa: ..~ .i.~ . ~.~.~X~. r... ... _.... , powierzchnia: ~.i~ ~.?~X~.~y 

o wartosci: ..~.~~..~.?.I.r..~.~Y." ........_........ ... 
roo'zaj zabudowy: .~.~~..?? IYczy 

tytul prawny: ..~. ~ .~..~.~.~ >.'.~~X .. ............................... .. ......................... ..... __ ................ .__ ........................... 
Z lego tytulu osi"l.gnqlem(~lam) w roku ubieglym przychOd i doch6d w wySOkosci : ..~.i.~ .~. ~.~l~~t.. 

4. Inne nieruchomosci: l) garai wolnostojllCY 

powierzchnia: . ~..~?~~..~.~.. 

a wartosci: J4 000 :d. 

2) Grunly pozos tal e zwiJ!7...a ne z mieszkaniem", pkf. 2 - 120,67 ml,akt notarialny, wsp6lwlasno~t l. tom) 

Wieslawq. 

3) dzialka 0,49ha grunt o rny-wlnsno~f , akt notnrialny, udzialy:J/4 ez~~ei d'Zi ~,lki O,52ha. ll'!ka, 1/9 C'I.~~~ dzialki 

1,1 2ha -las. 'iJ cz~sc dzinlki 1.12ha -Ins. Grunt orny oral. udzia ly- ",artosei okolo 30 00021. sUl nowjll mojq 


...~~.I.~.~.~.?~ ~:..~.~.~ ..~.?.I.~.~. ~!-. ~ .~:Y.: ................................. .............. .................... .... ... ......... .. ....................... .........._..................................... ... ...... 

1/1. 

Posiadam udzialy w spOlkach handlowych - nalei:y pOdal; hczb~ i emilenla udzial6w, 

nie do~.r.czy 

udzlaly te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% udzial6w w sp6lce . ~.!~..~.~.~:Y.~~..Y.. 

Z lego tytulu osiC!.gnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..nie d.?tyezy...............................".... .. .. ................". 


IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podae li cz~ i emitenta akcji' 

n!.e._~o t.~ ~l.Y 

akcje Ie stanowiEj pak iet wi~kszy nii: 10% akcji w sp6lce: 

..~ .i.~ . ~.~.~.r.~......... 


Z lego tytulu osi'"'9nqle m(~lam ) W (oku ubieglym doch6d w wySOkosci : ..~.!~..~.?EY..~~X 


V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek.. z wy}qczeniem mlenia przynaleznego do jego majqlk.u od(~bnego) ad Skarbu 

Pansrwa. innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorz<tdu terytorialnego, tch ZWiqzkOw. komunalnej osoby 

prawnej IUb zwi<¥ku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pnetargu - nalezy podaC 

opis mienia j dafq nabycia, ad k09O: .~.~~..~.?~r~.~Y 

VI. 

1. Prowadz~ dztalalnose gospoda rczq~ (nalezy podac form~ prawnq I przed miot dziala lnoSCI): oie dO Ix.~.zy 

..~!.~..~. ~,t.Y.~..q ..................... 


http:dOIx.~.zy


- wsp6lnie z innymi osobami ..~.!~..??.~.£~X........ ........................ .. ......... 


Z lego tylu!u osiqgnCllem(~am) w roku ubieglym przych6d i dochOd w wysokosci : .. ~.~~..~.?.~r.~:9.: 


2. ZarzCldzam dzialalnosciC!. gospodarczq rub jeslem przedslawiclerem. pelnomocnikiem lakiej dZlalalnoSci 

(nalety podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : ..~.~~..~.?~.r.~~~. .. .. ............. ................. ............ ... .. .................. . 

- osobiscie . ~.~:..~.?!X~.L..................... 


- wsp6lnie z mnymi osobami .~.i~..~.9. .I.y'5'LY 

Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ..~.~.~.. ~.~.~>':~.L 

VII . 

1. W spOlkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki): ..~.!~.. ~.?.~r..~~.t .. .......................................................................................... 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) . . ~.~~..~.~.~!~.~.t ......................... 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ..~.~~..~.?~.r..~~ .........................................................._............... .. 


- jeslem czlonkiem komisji rewizyjneJ (od kiedy) : 
 ..~.~~ .~.9.!Y..~?:.t................. .................... ..................................... 

Z lego Iylulu osiCl.gn Cl.lem(~am ) w roku ubieglym docMd w wysokosci: .~.~~..~.9. .~~·.~~t .. 

2. W spOldzielniach: 


..~..i .~...~. ~.~x.~~t 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .. ~.~~..?9..~r..~~! 

- jeslem czlonkiem rady nadzorczep (od kiedy): 

............. :.... . 


- jestem czlonkiem komisJi rewizyjnej (Od kiedy): 

Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w mku ubieglym doch6d w wysOkosci: . ~.~e dotycy ............ ..... ............ .. ..................... .. .. 




3. W lundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczC\. 

..~. !.~..~.<?!X.~.~.r..................... 


- jestem czlonkiem zarzC\du (00 kiedy): ..r:':~.~..~.~.~r..~~.r. ................. 


- jeslem c.zlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ..~.~~..~.?~~E~L....... 

- jestem czlonkiem kornisji rewilyjn ej (ad kied y) ...~.!.~..~.?~>".~~L............ 


Z lego tytulu os[C!.gnC!.lem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .. ~.~:..~.~.tx~.~~... 

VIII. 

Inne doChody oS iClgane z tylulu zatrudnienia lub innel dzialalnoSCI zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kaldego tytulu : . ~.!::'~.~..2~.i. ~X.~.~.~ p'~ .~ :..~.~...~~.?.'.~.?...~.~ !..~.~.~ry.!.~.~.~..~.~ ..~?~ .'.~~..~~: ................ ... 
IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojald6w mechantcznych nalely 

podac mark~ . model i rok produkcjl) .~.~ .~.?~.I.~ ~~..~~.~.~~~.t.~.I. ~.~ .~.~ ..~.~.?~.~..?~~.~.:.!.~ ..~.? ~.~.~.:.?~ .~.. ~. '......... . ..... .... ... ....... ..... 
Limu1..y na Optimum 1,6 rok produkcji 2011 0 wart osci 25 00fu.1 .-wsp6Iwlasno~c 7. synem Tom aszem Wieslawem 

.RiJl.dlui. ... .. ... .. ............................. ....................... ..... .... ........................... ............................ 


X. 
Zobowiqzania pieni~i.ne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, W Iym zaciqgn i~te kredyty i pozyczki oraz warunki. 

na jaklch zoslaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzen iem. W Jakiej wysokosci) : ..~.~ ~..~.?~r~~t .. ... 

http:pieni~i.ne


1. 	 Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), it 'na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 


podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci. 


I
/'!1/~S.~up~.k, d~ia ~?O~:20~ .~ r. ...../.:.. ~.............•...........................• ...... 


(miejsrowoSt, data) 	 (podpis) 

1 NiewlaScrwe skre$1lt. 
2 Nie dOlyay dzialal,nosci wytw6rczej w rolnictwle w zakresle produkcji roslinnej i zwierz~j . w f«mie i zakresie gospodarslWa 

rodzinnego. 
3 Nie dolyay rad nadzorczych spOldzielni m'eszkaniowych. 


