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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
zast~pcy

w6jta
Brody, dnia 05.03.2018 r.
(miejscowost)

Uwaga:

1. Osoba sktadaj'lca OSwiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupe'nego wypeinienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nle znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych sktadnik6w
maj'ltkowych, dochod6w i zobowi'lzan do maj'ltku odr~bnego I maj'ltku obj~tego matiensk'l wsp6lnosci'l
maj'ltkow'l.
4. Oswiadczenle maj'ltkowe dotyczy majCltku w kraju i 13 granicCi.
S. Oswladczenle majCltkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieni~ine.
6. W cZ~Sci A oswiadczenia zawarte S'l informacje jawne, w cz~Sci B zas informacje niejawne dotycZCIce adresu
13mleszkanla sktadaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca poioienla nieruchomosci.

CZ~StA
Ja, niiej podpisany,

JULlUSZ DUDZIAK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 28 MAJA 1966 r. w LUBSKU
URZJ\D GMINY BRODY, ZAST~PCA W6JTA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petni<lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodz<lce w sktad matienskiej wsp61nosci majatkowej lub stanowi<lce m6j
maj<ltek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 9.427,85 zt

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZV
................................................. na

kwot~:

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

,"
II.

1. Dom 0 powierzchni: 85,60 m 2, 0 wartosci: 42.800 rl tytut prawny: wspotwfasnoSc z mationkct
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYClY, 0 wartosci: ....................... tytut prawny: ............................ .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZV, powierzchnia: ............................ .
o wartosci: .................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ......................................................................................................................................
tytut prawny: .............................................................................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(r:tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .............................. ..
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1) dziatka 1.004 m 2, dziatka nr 138/20 Obr~b Brody
2) garaz 34 m 2, dziatka nr 138/8 Obr~b Brody
o wartosci:
1) wartost zostata doliczona do wartosci wymienionej w pkt. II ust. 1.

2) 1.500 rl
tytut prawny: 1) wsp6twtasnost z mationkct,

2) wsp6twtasnoSc z mationkct.
III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - naleiy podac liczbr: i emitenta udziatow:
........................................................... NIE DOTYCZV............................................................................
udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziatow w spotce: ...................................................................
Z tego tytutu osiqgnqtem(r:tam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: ......................................................

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji:
......................................................... NIE DOTYCZV.......................................................................................

akcje te stanowiq pakiet wir:kszy nii 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....................................................

V.
Nabytem(am) (nabyt moj mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastr:pujqce mienie, ktore pod legato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ......................................... .
..................................................... NIE DOTYCZV.............................................................................................

VI.
1. Prowadzr: dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac formr: prawnq i przedmiot dziatalnosci): ................. ..
............................................. NIE DOTYClY.................................................................................................

- osobiscie .................................................................................................................................................
- wsp61nie z innymi osobami ....................................................................................................................
Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................

2. ZarzCldzam dziatalnosciCl gospodarczCl lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(naleiy podac formE: prawnCl i przedmiot dziatalnosci): ............................................................................
........................................................... NIE DOTYCZy................................................................................. .
- osobiscie .................................................................................................................................................
- wsp61nie z innymi osobami .....................................................................................................................
Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..................................................

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): .................. NIE DOTYCZy.......................................... .

- jestem cztonkiem zarzCldu (od kiedy): ....................................................................................................
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................................................................................
Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..................................................

2. W sp6tdzielniach:
.................................................. NIE DOTYCZy.......................................................................................... .
- jestem cztonkiem zarzCldu (od kiedy): ....................................................................................................

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ......................................................................................

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................................................................................
Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..................................................

3. W fundacjach prowadzClcych dziatalnosc gospodarczCl:
............................................. NIE DOTYCZy............................................................................................... .
- jestem cztonkiem zarzCldu (od kiedy): ....................................................................................................
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................................................................................

;

Z tego tytufu osiClgnClfem(E:fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ..................................................

VIII.
Inne dochody osiClgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajE:C, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu: ............................................................................................................
Za 2017 r.
Umowa 0 prac~ w Urz~dzie Gminy Brody 79.161,25 zf brutto.

IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac markE:, model i rok produkcji): HYUNDAI i30 r.pr. 2013 wspOtwtasnosc z mationk".

X.

°

ZobowiClzania pieniE:zne wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciClgniE:te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiClzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .... .
..................................................... NIE DOTYCZY............................................................................................

•
eZIiSc B

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Brody, 5.03.2018 r.
(miejscowo~c.

datal

/
1

2

3

Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzE:cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

