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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupefnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac ..nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skiadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrebnego i
majqtku objetego malzeriska. wspolnosciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majajtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje
niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

Ja ni±ej podpisany(a), Krystyna Pudto; Szabat,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 6. 03.1 958 r. w Szastarce

Stare Moczydla 27, 23-225 Szastarka; emerytka
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce
w sklad malzeriskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowia.ce moj maja.tek odrebny:

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 35.000zl.
- srodki pieni?±ne zgromadzone w walucie obcej: nle dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote:

II.
1. Dom o powierzchni: a) 200 m2, b) 290 m2o wartosci: a) SO.OOOzl., b) SOO.OOOzt.

tytul prawny: a), b) wsporwlasnosc majqtkowa malzeriska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci:
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:, powierzchnia: o wartosci rodzaj zabudowy: tytul prawny:

Z tego tytufu osiqgnqtem(etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci: a) dziatka pod domem, b) budynek gospodarczy,

c) zabudowana dziatka pod domem
powierzchnia: a) 0,17 ha, b)58m2, c) 0,144 ha,



o wartosci: a) 20.000zt., b) 40.000zf., c) 60.000Z*.
tytut prawny: a-c) wspotwfasnosc majqtkowa mafzeriska

III.
1. Posiadam udziaty w spdfkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych
lub przedsiebiorcow, w ktdrych uczestnicza. takie osoby - nalezy podad liczbe i emitenta udziatdw:

nie dotyczy
udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10 % udzialow w spofce:

Z tego tytufu osia.gna.tem(efam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta udziatew:
nie dotyczy
2 tego tytulu osiqgna.tem(etam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spofkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorcdw, w kt6rych uczestnicza. takie osoby - nalezy podad liczb? i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowia. pakiet wiekszy nfc 10 % akcji w spofce:
Z tego tytulu osiqgng.tem(elam) w roku ubiegfym dochbd w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spofkach handlowych - nalezy podad liczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gna.tem(eJam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj mafeonek, z wyla.czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego)
od Skarbu Partstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorza.du terytorialnego, ich
zwigzkdw lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podad opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz? dzialalnoSd gospodarcza, (nalezy podad form? prawna. i przedmiot dziafalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie

- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytufu osia.gna.tem(e*am) w roku ubiegtym przych6d i dochbd w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatelnoscig gospodarczg lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziafalno^ci (nalezy podad forme prawna. i przedmiot dziafalnoSci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspblnie z innymi osobami

Z tego tytufu osia.gna.tem(e*am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia,gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
1) z tyt. petnienia obowiqzkow spotecznych i obywatelskich - dieta radnej -

3.540,00x1,
3) z tyt. emerytury - 8. 638,92 zt,
4) z umowy zlecenia - 142,60 zt.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zt (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac marke, model i rok produkcji):
1) cia.gnik rolniczy Massey Ferguson 399 z 1997r.,
2) ciqgnik rolniczy Ursus C-330m z 1991r.,
3) kombajn zbozowy Class Merkator 50 z 1990r.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zt, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt mieszkaniowy ,,wtasny kqt" hipoteczny, zaciqgni^ty 12.02.2013r.
wbanku PKO BP SA O 1 w Krasniku w kwocie 102.200zl. na 300 miesiecy, tj.
do 05.02.2043r. celem dokonczenia budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z oprocentowaniem zmiennym (w dniu zawarcia umowy
6,01%), wspotkredytobiorcy: Leszek Pudto, Tomasz Pudto, Anna Pudto.
Na dzien 31.12.2016 r. kwota pozostata do sptaty 69.811,72zt.


