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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana
wypełnienia każdej z rubryk,.

Z, JiĆi"il poszczególne rubryki nie znajduią w

Żmiiewo-Ponki, dnia 14,12,2018 r,
(miejscowość)

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó

..nie dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić PrzYnaleŻnoŚÓ P.oszcze-oólnvch składników

majątkowych, dochodów i zobowią;T";;;"jątru "ÓÓ;ł; 
-i -ri;ątru 

Ójętógo ma}Żeńską

wspólnością majątkową,
4. Oświadczenie o 

"t"ni" 
ń"iątkowym doĘczy majątku y k,"ju,,za granicą,

5. oświadczenie o stanie majątkowym oueińriie 1óryniez 
wl9rzytelności pieniężne,

6. W części n oswiaaczl;i;;*"ń są iniorńacje Jawne,.w ".ęsii 
g zas intórmacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składaJącego oświai|2g;il óraz miejscapołożenia nieruchomości,

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), Krzysztof Jan Rudziński
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20 października 1985 r, w Mławie

roInik; RadnY GminY StuPsk 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz, U,z2oL7 r, poz,

1875),zgodniezart.24htejustawyoświadczam,żeposiadamwchodzącewskładmałżeńskiejwspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

ll,
1.Dom o powierzchni: 90 mz, o wartości: 110 000 zł

tytuł prawny: akt własności
2'Mieszkanieopowierzchni:niedotyczymz,owartości:niedotyczy

tytuł prawnyl nie doĘczy
3.Gospodarstwo rolne: 

n 33,68 ha W tym : użytki rolne}4,Zlha i las
rodzaj gospodarstwa: rolno - hodowlane powierzchnia: ogółer

o pow. 9,47 hao wartości: użytki rolne - 490 000 zł, las - 300 000 zł

rodzaj zabudowyl obora - 119 ooo zł, stodoła - 41 o0o zł, obora - 132 ooo zł, obora _ 67 000 zł,

l'll,:'iil:ł ilijJ,iu".,ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wYsokoŚci: PrzYchód - 145 000 zł'

dochód - 23 000 zł.

4.1nne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

lll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'

w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udzialy te stanowią pariet większy niżto% udziałów w spółce: nie dotyczy
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

2. posiadam udziaĘ w innych spółkach trandlJńch _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

li""::Tń" osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie osiągnąłem

lV. _ !._._-.^L ^^/,l^ ^.arrtnrrrh ll

].. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'

w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

.r.i" a| stanowią pakiet większy niż1o% akcji w spółce: nie dotyczy

Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso,kości: nie osiągnąłem

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowYch _ należy podać.liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:nieosiągnąłem

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do ;iego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej państwowej osobil pi.*n"j, jednostek 
'.ror.ądu 

terytorialnego' ich związków'

komunalnej osoby prawnej lub związku meiropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu

w drodze przetargu - należypodać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Y]oro*.o* działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobłście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)',.okuubieglymprzychódidońódwwysokości:niedotyczy
ż,Zarządzamdziałalnością gospodarczą ruui"rt.* przedstawicielem petnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy

- j"rt". członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

1legotytułu osiągnił"rtęł.rl *iot u ubieełyń dochód w wysokości: nie osiągnąłem

['l'" o".n"oy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z Podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta Radnego - 5 985 zl

§iadniti mienia ruchomego o wartości powyżej ,o ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): cląsnik Ursus 9ił,rok,prod. 1986 o wartości 32 000,00 zł;

ciągnir uRsus c385 rok prod. L987 owartości 25 000 zł

X. . __ --^:^_^i^+
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredYty i PoŻYczki

oraz warunki, na jakich zostały uari"ton" Ń|uuc kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

kredytwwysokościt24Ż7złnabudowęoboryBankSpółdzielczywPłocku.
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powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Żmijewo-Ponki, dnia 14.12.2018 r.
(miejscowość, data)

fu.:!:ih..łN-{
(podpis)


