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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
osoby

wydaj~cej decyzje administracyjne
w imieniu starosty'

(mlejscowosc)

{:3.0~tlOA~i .
Or. ~(~~.g.20 ./~

Qj~J
Olesno , dnia 19.04.2018 r.

Uwaga:
1. Osoba skladajilca oswiadczenie obowlijzana jest do zgodnego z prawdij, starannego I zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wplsat "nle dotyczy".
3. Osoba skladajijca oswladczenie obowiilzana jest okresllt przynaleinosc poszczegolnych skladnlk6w

majiltkowych, dochod6w i zobowiilzan do majiltku odr~bnego i majijtku obj.;tego malienskil wspolnosciij
majiltkowil.

4. OSwladczenie majiltkowe dotyczy majijtku w kraju i za granicil.
5. Oswladczenle majiltkowe obejmuje rowniei wlerzytelnosci pieni.;ine.
6. W cz~sci A oswladczenia zawarte Sil informacje jawne, w cz.;sci B zas informacje niejawne dotyczijce adresu

zamieszkanla skladajijcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nleruchomosci.

cz~scA
Ja, niiej podpisany(al. Klaudia 5chudy ( nazwisko rod owe Weidell

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 31.07.1968 w Olesnie,
zatrudniona w Powiatowym Urzt;dzie Pracy w Olesnie na stanowisku Kierownik Ozialu Ewidencji i Swiadczen

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniCjce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzildzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzCjce w sklad malienskiej wspolnosci majCjtkowej lub stanowiilce moj
majiltek odrt;bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pienit;ine zgromadzone w walucie polskiej: 4100,00 PLN .

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy .

- papiery wartoSciowe: .. akcje NN Akcji Srodkowoeuropejskich .. na kwott;: 5 650,00 PLN .
11.
1. Oom 0 powierzchni: 250 m2, 0 wartosci: 300.000,00 PLN tytul prawny: ...wlasnosc malionka .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy , 0 wartoSci: tytul prawny: .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia: 1.12 ha fizyczne
o wartoSci: 80.000,00 PLN .
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy , stodola, wiata, w/w budynek mieszkalny
tytul prawny: wlasnosc malion ka .
Z tego tytulu osiilgn'llem(~lam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci: 1.200,00 PLN

4. Inne nieruchomoSci:
powierzch nia: nle dotyczy .
o wa rtosci: .
tytul prawny: .



Ill.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleiy podae liczb~ i emitenta udzial6w: nle dotyczy .
udzialy te stanowiCj pakiet wiE;kszynii 10% udzial6w w sp6lce: .

Z tego tytulu osiClgnCllem(~lam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczbE;i emitenta akcji: nie dotyczy .
akcje te stanowiCj pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: .
Z tego tytulu osiClgnCllem(~lam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylClczeniem mienia przynaleinego do jego majCjtku odr~bnego)
od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzCjdu terytorialnego, ich
zwiClZk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiCjzku metropolitalnego nastE;pujCjcemienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nle dotyczy .

VI.
1. ProwadzE;dzialalnosc gospodarczCj' (naleiy podac form~ prawnCj i przedmiot dzialalnosci): nle dotyczy .

- osobiscie nle dotyczy .
- wsp61nie z innym i osoba mi nie dotyczy .
Z tego tytulu osiClgnCllem(~lam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .

2. ZarzCjdzam dzialalnosciCl gospodarcz'l lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(naleiy podac form~ prawnCj i przedmiot dzialalnoSci): nle dotyczy .
- osobiscie .
- wsp61nie z innym i osoba mi .

Z tego tytulu osiClgnCllem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy .

- jestem czlonkiem zarzCldu(od kiedy): nie dotyczy .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyczy .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego tytulu osiClgnCllem(~lam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .
2. W sp61dzielniach: nle dotyczy .

- jestem czlonkiem zarzCjdu(od kiedy): nle dotyczy ............•.................................................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .
Z tego tytulu osiClgn'llem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadz'lcych dzialalnosc gospodarcz'l: nle dotyczy •.•..........................................................
- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyczy .
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nle dotyczy .
Z tego tytulu osi,jgnCllem(E;lam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .



VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajt:c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

z tytulu zatrudnienia w PUP w Olesnie - 55.262,93 PLN
z tytulu umowy zlecenia w UG Lasowice Wlelkie - 1.573,60 PLN

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podae markt:, model i rok produkcji):
samoch6d Opel Zafira rok 2005

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciClgnit:te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiClZkuzjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): .
.................................................. nie dotyczy .



CZ~~CB

Adres zamieszkania osoby skladaj'lcej oswiadczenie:

Powytsze oswiadczenle skladam swiadomy(a), It na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia wolnosci.

. ,

Olesno, dnia 19.04.2018r.
(mlejscowo$t, data)

1 Nie";"lakiwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
• Nle dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

.....2dac. .

produkcji roslinnej i zwierzllcej, w formle


