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Stare Moczydta, dnia 28.04.2020 r.

(miejscowosc)
• yf^.'\^ \ K rv ,\: '

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego
i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac ..nie dotyczy".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do maja.tku odrebnego i
majqtku objetego matzeriskq wspolnosciq majqtkowa..
4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy majcjtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje
niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja nizej podpisany(a), Krystyna Pudto; Szabat,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.03.1958r. w Szastarce

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

po zapoznaniu sie 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 sWad malzertskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce m6j maja.tek odrebny:

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 21 .OOOzl.
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote:

II.
1 Dom o powierzchni: a) 200 m2, b) 290 m2o wartosci: a) SO.OOOzt., b) 300.000zt.

tytuf prawny: a), b) wsporwlasnosc majqtkowa matzehska

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

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

Z tego tytulu osia.gna.tem(etem) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4 inne nieruchomosci: a) dzialka pod domem, b) budynek gospodarczy,

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



o wartosci: a) 20.000zl., b) 40.000z*., c) GO.OOOzt.
tytul prawny: a-c) wspotwtasnosc majqtkowa malzehska

1. Posiadam udziafy w spoJkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych
lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podad liczbe i emitenta udziatow:

nie dotyczy
udziafy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10 % udzialow w spotee:

Z tego tytuJu osia.gnajem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spolkach handlowych - nalezy podad liczbe i emitenta udzialow:
nie dotyczy
Z tego tytulu osia.gna,tem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10 % akcji w spotee:
Z tego tytutu osia.gnajem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

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

Z tego tytulu osia.gnajem(etem) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego)
od Skarbu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorza.du terytorialnego, ich
zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podad opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadze dzialalnosd gospodarczq (nalezy podad forme prawny i przedmiot dziatalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi3gnajem(efam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dzialalnosciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podad forme prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osî gn^tem(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:



VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoJki): nie dotyczy
jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiqgnqtem(etem) w roku ubieglym dochod w wysoko^ci:

VIM.
Inne dochody osia^gane z tytuJu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu:
1) z tyt. petnienia obowiqzkow spotecznych i obywatelskich - dieta radnej -

6.650,00zt,
2) z tyt. emerytury - 15.919,08zt,

IX.

Sktedniki mienia ruchomego o warto£ci powyzej 10.000 zt (w przypadku pojazdow mechanicznych

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

X.

Zobowia^zania pieni^zne o wartoSci powyzej 10.000 zt, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
1. Kredyt mieszkaniowy ,,wtasny kqt" hipoteczny, zaci^gniety 12.02.2013r.
w banku PKO BP SA O 1 w Krasniku w kwocie 102.200zt. na 300 miesiecy, tj.
do 05.02.2043r. celem dokohczenia budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z oprocentowaniem zmiennym (w dniu zawarcia umowy
6,01%), wspotkredytobiorcy: Leszek Pudto, Tomasz Pudto, Anna Pudto.
Na dzieh 31.12.2019 r. kwota pozostala do sptaty 25.248,92zl.
2. Kredyt-pozyczka ekspresowa- zaciqgniety w dniu 17.02.2018 r. w Banku
Pekao -Krasnik w kwocie 26.595,74 zt do dnia 28.02.2023 r. na remont domu
z oprocentowaniem w wysokosci 7,25%. Na dzieh 31.12.2019r. do sptaty
pozostato 19.140,19 zt.


