1

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
Będzin, dnia 25.04.2018

r.

lmieiscowośc'l

Uwaga:

Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
:. leżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dogcg".
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majatkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malieńską wspólnością
majątkową.
A. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granica,
lll
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.
1.

część A
Ja, niżej podpisany(a), Bogumila Jadwiga Dudyńska z d. Fracek
(imiona nazwisko oraz nazwlsko rodowe)
i

urodzony(a) 14 lipca 1958 r. w Nowym Sączu
Szkola Podstawowa nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie— nauczyciel,
Radna Rady Miejskiej Będzina
[miejsce zatrudnienia, stanowisko lub lunkqa]

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marm 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wehedłąee—w—sklad—malżeńakiej
wspólneśermająekawej-lub stanowiące mój majątek odrębny:
!
|.
Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 9600 zl
— środki pieniężne zgromadzone
w walucie obcej: nie dotyczy
~ papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę:.
II.

o powierzchni: nie dotyczy mi, o wartości:.
tytul prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni. 9,04 ma, o wartośc 210 000 zl
tytul prawny: wlasność odrębna
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy
tytul prawny:
Z tego tytulu osiagnąlem(ęlamlw roku ubiegłym przychód dochód w wysokośc
4. inne nieruchomości:
powierzchnia: ok. 120 m2
0 wartości: ,12 700 zl
tytul prawny: użytkowanie wieczyste gruntu, udzial związany z przeksztalceniem wlasności lokalu
(19/10000 cz. dzialek)
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Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby— należy podać liczbę emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .............
i
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

Posiadam udziały winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę emitenta udziałów nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
i

IV.

1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
—
emitenta akcii:
takie osoby
liczbę
należy
podać
w
których
uczestniczą
niedotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
i

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości,

2, Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — należy podać iczbę emitenta akcji. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......
i

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
i

VI.
1.

Prowadzę działalność gospodarczą (na|eży podaćformę prawną przedmiot działalności) nie dotyczy
* osobiście
i

—wspólnie z innymi osobam

.

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokośc .
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnosci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
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osobiście

—wspoln|e z innymi osobami.
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokosc

VII.

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

_jestem członkiem zarządu (od kiedy

'

—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem
Z

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos'

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 71 397,58 zł z tytułu zatrudnienia w SP nr 13 w Będzinie,
21 116,61 zł z tytułu pełnienia obowiązków społecznych obywatelskich.
i

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać marke, model rok produkcji): Samochód osobowy marki Suzuki, model Liana, rok produkcji
2003 r., kupiony za kwotę 6765 zi w dniu 12.11.2016 r.
i

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie
dotyczy
i

część B

Powyższe oświadczenie składam świadomyia), iż na podstawie an. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Będzin, 25.04.2018
lmieismweśt, data]

r.
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