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oSwnDczENIE MAJATKOWE

w6jta, ....

RYbnik.. dnia 21.09.2014 r.

(miejscowoSc)

Uwaga:
L Osoba skladajeca oswiadczenie obowlq;ana iest do zgodnego z prarrvdfu statannego

I zupelnego wypelnlenla ka2delz rubryk
2. Jei€ll poszczeg6lne rubryki nie znaldujE w konkrrtnym przypadku zastosowanla,

nale2y wplsad "nie doffczv".
3. Osoba skladajQca o6wiadczenle obowlq.zana jest okreSllc przynaldnoS6

poszczeg6lnych skladnlk6r r mahtkowych, dochod6r, I zobowl4af do malqtku
odrqbnego i mal4tku oblqtego mat2efiskq wsp6lnoScQ maJq$tow1.

4. Ogwladczenie majetkowe dotyczy mal4ttu w kralu I za granicq.
5. Ogwladczenie majetkowe obelmuJe dwniei wierzytelnoScl plenlg2ne.
6. W czQ$cl A orlwiadczenla zawarte sq lnformacJe Jawne, w czg6cl B zag Informacie

nlelawne dotyczece adrrsu zamleszkania skladailcego oSwladczenae onz mlolgca
pol,o*enla nleruchomo6ci.

czEs6 A

Ja, nizej podpisany(a), ..............Adam Fudali

(imiona i naanisko oraz naa,yisko todo\rve)

urodzony(a) .....07.03. 1 951 r. ....... w ....................Racibo2u.

Prezydent Miastra Rybnika

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustaMy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno5ci gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306 orazz2N2 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz usta^ry z dnia I marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2ff)l r. Nr 142, 9oz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, Wz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ql. 24h
tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad mafieiskiej wsp6lno5ci majqtkowej
lub stanowiece m6j majqtek odrebny:

t.

Zasoby pieniezne:

- Sodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 8000 zl.

matieiska wsp6lno5d majqtkowa.......

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...........nie dotycry.........

A



il.
1a.
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Dom o powiezchni: .......194 m', o wartoSci: ........200 000 21...................

tytLd prawny:...............w1asnosi - malzeiska wsp6lno56 majqtkowa.. ......

Dom o powfezchnit. ..........127 ... m2, o wartosci: ..120 0OO 2t,............ ......

tytul prawny: urtasnosi - majqtek octrebny (spadek po rodzicach sygn. akt I Ns 547110).

% Domu o powiezchni calkowitej: ..........113........... m2, o warto6ci: ..17 000 zl

tytul prawny: wlasnosi - malzeiska wsp6lno56 majqtkowa (nabycie pzez zasiedzenie

sygn. Akt ll Ns 2844/13).

2. Mieszkanie o powietz chni...........

tytul prawny:.

nie dotyczy............... mt, o wartosci:

nie dotyczy . .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....... nie dotyczy........, powiezchnia: ............ nie dotyczy......

o warto6ci: . nie dotyczy.....

tytul prawny: nie dotyczy......

Z tego tytulu osiqgn4lem (elam) w roku ubiegtym pzych6d i docfi6d w wysokoSci:...

nie dotyczy......

4. lnne nieruchomosd:

powieechnia: 1)dzialka na kt6rej stoi dom - 477 m2 ( pkt ll ppkt 1a), 2) dzialka na ktorej stoi

dom - 625 m' (pkt ll ppkt 1 b), 3) garaz poza budynkiem mieszkalnym 12,5 nf , 4) y1 dzialki na

kt6rej stoi dom (pK ll ppkt 1c) o powiezchni calkowitej 1276 nf ,

o wartoici: 1) 50 000 A,2\ 80 000 zl, 3) I 000 zf, 4) 8 000 zl .....................

tytul prawny: 1), wlasnosi - mal2eriska wsp6lnoSC majqtkowa

.....................2),3) wtasnosc - maj4tek odrebny (spadek po rodzicach sygn. akt I Ns 547110)

4) wlasno56 - mal2eriska wspolno66 majqtkowa (nabycie pzez zasiedzenie

sygn. Akt ll Ns 2844113).

il1.

Posiadam uclzialy w spolkach handlowych - nalehy poda6 liczbq i emilenta udzial6w:

Fundacja Sw. Jezego Sp. z o. o. w Zamo5ciu I udzial6w x 100 zl- mat2eriska wsp6lno6i
majqtkowa.......
uOiiiy te stanowiq pakiet wigkszy ni| 1oo/o udzial6w w sp6lce:....... ....... nie dotyczy....

Z tego tlftutu osiqgnqlem(etam) w roku ubie$ym doch6d w wysoko6ci: .. nie dotyczy'...'..... ...'. '
""" /i"" " "'
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tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalefl podad liczbe i emitenta akcji:

........... nie dotyczy . ... ... .

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10o/o akcji w spolce

;;;;; il;;;;d;;; ;; ;;:"Hff;; ; -";;;;
nie dotyczy... ...

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maf2onek, z wyQczeniem mienia pzynaleznego do jego majetku

odrebnego) od Skarbu Pa6stwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu

terytorialnego, ich a'viq.zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastQpuj4ce mienie, kt6re

podfegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: ..........

............ nie dotycZy...........

vl.
1. Prowadzg dzialalnosi gospodare{ (nalezy podad formg prawn4 i pzedmiot dzialalnosci):

............ nie dotyczy........... .......
- osobiscie nie dotyczy......

.;;iffi;il;fii;;il;i li:l8ilEl : ::::: :: :

........ nie dotyczy............
Z tego h utu osiqgnalem(elam) w roku ubiegrtym pzych6d i doch6d w wysokosci:

nie dotyczy......

2. Zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalno6ci (nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):.............

nie dotyczy.......
- osobi6cie nie dotyczy......

-;$;h;;il;fii;;;bili: : li:l3flEl : : : : : : ::
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegdym doch6d w wysoko6ci: ..............

nie dotyczy......

vil.
1. W sp6lkach handlowych (naa /a, siedziba spolki): ..... nie dotyczy.......

..'..'..... nie dotyczy. . -.......

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): nie dotyc2ry......

.. nie dotyczy....



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem (elam) w roku ubieglym doch6cl w wysoko5ci: ..............

............ nie dotyczy............

2. W sp6ldzielniach:

: :: :::::::::: ::::Tidd"Jy?i: ::: ::
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej3lod kiedy;: ... .. ffi::[4...................-... . . . .....'

:: :::: :::: :: liSlSllEI : ::: : :

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........... nie dotyc2y............
nie dotyczy......

Z tego tytr.rlu osiqgnqfem(elam) w roku ubiegfym dochod w wysoko5ci:

a w n 
1';;o"o., ::f"d.a"d 

;;r"l;l;;:-rr,-- 
:" ffi. . .

nie dotyczy......
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..... nie dotyczy

lf$;r;;ffiili:1'"-*rFi:::1 ...........li:l:ki.'.......'.. :

nie dotyczy......
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy......

dzialalnosci zarobkowej lub zajgi,

r. do 31.08.2014 r.



tx.

Sklattniki mienia rucfiomego o wartoSci po\ /yzej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 mad(e, model i rok produkQi):

.........Mercedes 300D - 1993 - mat2efiska upp6lno56 majetkowa......

x.

Zobowiqlania pieniezne o wartosci lp'$ryaat 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte ktedyty

i poiyczki oraz warunki, na jakich zostraly udzielone (wob€c kogo, w zttigku z jakim

::"'":n*:::::l-*:l ;;;"r*

ft5



czEsc B

Powyzsze oswiadczenie skla<lam swiadomy(a), i2 na podsta'vie art. 233 S 1 Kodeksu kamego

zapodanieni€prawdy|ubzatajenieplan,<tygrozikarapozbawienia\'vo|nosci.

Rybnik, dnia 21.09.2014 r.

(miejscowo56, data) (podpis)

t NiendaSciwe skre5li6.
2 Nie dotyczy dzielalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i arriezgcej,
- w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


