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Uwaga:
1. Osoba sktadajClcaoswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujClw konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych sktadnikow

majCltkowych, dochodow i zobowiClzan do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego matienskCl wspolnosciCl
majCltkowCl·

4. Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltkuw kraju i za granicCl.
S. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sClinformacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczClceadresu

zamieszkania sktadajClcegooswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

CZ~SC A

Ja, niiej padpisany(a), Klaudia Schudy ( nazwisko rod owe Weidel)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

uradzana 31.07.1968 w Olesnie,
zatrudniana w Pawiatawym Urz~dzie Pracy w Olesnie na stanawisku Kierawnik Dziatu Ewidencji i Swiadczen

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapaznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a agraniczeniu prawadzenia dziatalnasci
gaspadarczej przez asaby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. paz. 1393) araz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. a samarzqdzie pawiatawym (Dz. U. z 2017 r. paz. 1868), zgadnie z art. 25c tej ustawy
aswiadczam, ie pasiadam wchadzqce w sktad matienskiej wsp61nasci majqtkawej lub stanawiqce m6j
majqtek adr~bny:

I.
Zasaby pieni~ine:
- sradki pieni~ine zgramadzane w walucie palskiej: 1.901,00 PLN .

- sradki pieni~ine zgramadzane w walucie abcej: nie dotyczy .

- papiery wartasciawe: akcje NN Akcji Sradkawaeurapejskich .. na kwat~: 4.610,00 PLN .
11.
1. Dam a pawierzchni: 250 m2

, a wartasci: 350.000,00 PLN tytut prawny: ...wtasnasc matianka .
2. Mieszkanie a pawierzchni: nie dotyczy , a wartasci: tytut prawny: .
3. Gaspadarstwa rolne:

radzaj gaspadarstwa: gospodarstwo rolne, pawierzchnia: 1,12 ha fizyczne

a wartasci: 179 .512}OO PLN .
radzaj zabudawy: budynek gaspadarczy , stadata, wiata araz w/w budynek mieszkalny
tytut prawny: wtasnasc matian ka .
Z tega tytutu asiqgnqtem(~tam) w raku ubiegtym przych6d i dach6d w wysakasci: 1.529,55 PLN

4. Inne nieruchamasci:
pawierzchnia: nie dotyczy .
a wa rtasc i: .
tytut prawny: .



Ill.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy .
udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6ke: .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy .
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy .

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy .

- osobiscie nie dotyczy , .
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy .
- osobiscie .
- wsp61nie z innymi osobami .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy .

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .
2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy .

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: nie dotyczy .
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .



VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:

z tytutu zatrudnienia w PUPw Olesnie - 53.338,30 PLN
z tytutu umowy zlecenia w UG Lasowice Wielkie - 1.361,60 PLN
dieta Radnego - 1.073,65 PLN
dieta Sottysa -1.200,00 PLN

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzeJ 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji):

samoch6d Opel Zafira rok 2005

X.
Zobowiqzania plenl~zne 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .
............. nie dotyczy .



cz~scB

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

Olesno, dnia 29.03.2019r.
(miejscowosc, data)

~e5dd~.
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1 Niewtasciwe skreslic.

2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej zwierz~cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.


