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oraz-osoby-wydajqcej decyzje-administracyjne w^imieniu-wojta
wedtug stanu na dzieri 31 grudnia 201 6r.

Budziszewice, dnia 28.04.2017 r.
(miejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..niedotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maja>
kowych, dochodow i zobowiajzari do majqtku odrebnego i majqtku objetego matzeriskq wspolnosciq ma4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a)

MARIAN HOLAK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) urodzony(a) 16.08.1966r.

w Rawie Mazowieckiej
Urzqd Gminy w Budziszewicach - Wojt Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 sktad matzehskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majqtek odr^bny:
I.

Zasoby pieniezne: — srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

80.000,00 zt - srodki te wchodzq w skfad

mafzeriskiej wspolnosci majqtkowej
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
— papiery wartosciowanie: nie posiadam na kwote: nie dotyczy

1.

Dom o powierzchni:.140m2, o wartosci: 170.000,00 zt tytut prawny: wspoh/vtasnosc
150m2 + garaz o pow.35m2 o wartosci: 300.000,00 zt tytul prawny: wspolwtasnosc
Domy i garaz - mafzehska wspolnosc majqtkowa.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa. gospod.rolne powierzchnia: 11,50 ha (czesc gruntu o pow.ok.4,5ha zalesiona)
matzeriska wspolnosc majqtkowa
o wartosci: 150.000,00 zt

rodzaj zabudowy: niezabudowane
tytui prawny: wspotwtasnosc
Z tego tytulu osia.gnatem(etem) w foku-ubieglym okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przychod i dochod
w wysokosci: przychod - ok. 25.000,00zl, dochod-ok.9.000,00 zl.
Srodki te wchodzq w sktad matzenskiej wspolnosci majqtkowej.
4. Inne nieruchomosci:
Powierzchnia: nie posiadam,

o wartosci: nie dotyczy,

tytul prawny: nie dotyczy

Posiadam udzialy w spolkach handlowych -nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
Nie posiadam udziatow
udzialy te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi3gnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie posiadam akcji
akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi3gnajem($Jam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) {nabyl moj malzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odr^bnego) od Skarbu
Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis
mienia i dat$ nabycia, od kogo:

Nie nabylem. Matzonka rowniez nie nabyta.

VI.
1.

Prowadze dziatalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form§ prawny i przedmiot dzialalnosci):
Nie prowadze dziatalnosci gospodarczej

- osobiscie: nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami : nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnosci^ gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci: Nie zarzejdzam dziatalnosciq gospodarczq, nie jestem
przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

- osobiscie: nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami : nie dotyczy
Z tego tytulu osiawgna,lem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
1.

Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Belchatowie. Jest to spotka z 82,95% udziatem Miasta Beichatow.
— jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy): nie

— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): tak, od 08 stycznia 2015r Do Rady Nadzorczej zostatem
zgtoszony przez Prezydenta Miasta Betchatowa jako reprezentant Miasta Befchatow; kserokopie zgioszenia
oraz uchwaty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow dotyczqce powofania zatqczyfem do oswiadczenia
majqtkowego za 2015 rok.
—

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie

Z tego tytulu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 11.874,43 zt (przychod:13.209,43zt).
Srodki te wchodzq w skfad matzenskiej wspolnosci majqtkowej.
2. W spotdzielniach: Nie jestem cztonkiem spotdzielni
— jestem cztonkiem zarza/Ju (od kiedy): nie dotyczy
— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnajem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. Wfundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: Nie jestem cztonkiem fundacji
— jestem czionkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy
— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- ze stosunku pracy wokresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. : przychod - 135.320,28 zl
dochod - 133.651,56 z\w tym nagroda jubileuszowa)
Srodki te wchodzq w skfad matzenskiej wspolnosci majqtkowej.
Matzonka prowadzi wspolne gospodarstwo rolne- nie pracuje poza gospodarstwem.
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, mode! i rok produkcji): 1/ samochod osobowy Opel Astra 1,7, rok produkcji: 2006, wartosc
10.000,00 zt 21 Toyota Avensis, rok produkcji: 2010, wartosc ok.32.000,00 zt

3/ cia^gnik rolniczy URSUS,

typ C 385, rok produkcji: 1980r., wartosc 10.000,00 zt
Objete matzenskq wspolnosciq majqtkowq.
X.
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
wysokosc zobowiqzari na dzieri 31.12.2016r.:
•

kredyt hipoteczny w wys.ok. 84.500,00 zf w PKO BP - zaci^gni^ty w roku 2007 w kwocie 110.000 zt
z przeznaczeniem na budowe domu mieszkalnego, raty miesieczne w wys.ok.560zt ( rata miesi^czna
+ odsetki) , oprocentowanie wedfug stawek PKO BP dla kredytow hipotecznych.
Zobowiqzanie wspolne z mafzonkq. Odrebnych zobowiqzan nie posiadamy.

CZ^SC B
Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oswiadczenie:
Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy, iz na podstawie art.233§1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
Budziszewice, dnia 28.04. 2017r.

fl/i

(podpis)

1
2
3

Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

