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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

WOJta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kiorownika jodnostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajqcoj i czlonka organu zarzqdzajqcogo gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcoj
decyzje administracyjne w imieniu wojta
wedtug stanu na dzieh 31 grudnia 2017roku
Budziszewice., dnia 27 kwietnia 2018 r.
(miejscowosd)
Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6 "nie dotvczv".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznos6 poszczegdlnych skladnikow
majatkowych, dochodow i zobowiqzaii do majqtku odrebnego i majqtku objetego matzeriska. wspblnoscia.
majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie majg.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZE.SC A
Ja, nizej podpisany(a),

Marian Holak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16.08.1966r. w Rawie Mazowieckiej
Urzqd Gminy w Budziszewicach - Wojt Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dniaS marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzehskiej wspblnosci
maja.tkowej lub stanowia.ce m6j maja.tek odrebny:
I.

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ok.94.500,00 zt
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartosciowe:
nie posiadam
na kwote: nie dotyczy

.
1. Dom opowierzchni: .140 m2, o wartosci: 170.000,00 zi tytut prawny: wspotwtasnosc
150m + garaz o pow.SSm2 o wartosci 300.000,00 zt tytu* prawny: wspotwtasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia: ok.11,50 ha (czesc gruntu o
pow.ok.4,5ha zalesiona)
o wartosci: 150.000,00 zt
rodzaj zabudowy: niezabudowane
tytul prawny: wspotwtasnosc
Z tego tytuki osia.gna.tem(etem) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: przychod ok.28.000,00 zt, dochod - ok.8.000,00 zt.
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie posiadam
o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udziafy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:
Nie posiadam udziatow.
udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotee: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
Nie posiadam akcji.
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwia.zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:
Nie nabytem. Matzonka rowniez nie nabyta.
VI.
1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dziatalnosci):
Nie prowadze dziatalnosci gospodarczej.
- osobiscie : nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami : nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarza_dzam dziatalnoscig gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci): Nie zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarczq,
nie jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci.
- osobiscie nie dotyczy
— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Betchatowie. Jest to spofka z 82,95% udziafem Miasta Betchatdw.
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): nie
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): tak, od 08 stycznia 2015r. Do Rady Nadzorczej
zostafem zgtoszony przez Prezydenta Miasta Betchatowa jako reprezentant Miasta Befchatow;
kserokopie zgtoszenia oraz uchwaty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow dofyczace powo/an/a
za/aczytem do oswiadczenia majqtkowego za 2015 rok.
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie
Z tego tytutu osi^gnatenX^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 20.244,30 zt (przychod:
21.579,30 zt)
2. W spotdzielniach:
Nie jestem cztonkiem spotdzielni.
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:
Nie jestem cztonkiem fundacji.
-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIM.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- ze stosunku pracy w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.: dochod- 127.707,36 z f ; przychod129.376,08 zl.
Srodki te wchodzq w sktad matzeftskiej wsptilnoSci majqtkowej.
Matzonka prowadzi wsp6lne gospodarstwo rolne - nie pracuje poza gospodarstwem.
IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkcji): 1)Toyota Avensis, rok produkcji 2010, wartosc
ok.30.000,00 zi 2/cia.gnik rolniczy URSUS, typ C 385, rok produkcji:1980r., wartosc 10.000,00 zt.
Obj$te matzeftska. wspdlnoscia. majqtkowq.

X.
Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
wysokosc zobowiqzah na dzieri 31.12.2017r.:
• kredyt hipoteczny w wys.ok.80.000,00 zt w PKO BP - zaciqgniQty w 2007 roku w kwocie
110.000 z/ z przeznaczeniem na budow$ domu mieszkalnego, raty m/es/eczne w wys.ok.560 zt
(rata miesieczna +odsetki), oprocentowanie wedtug stawek PKO BP dla kredytdw hipotecznych.
Zobowiqzanie wspolnie z matzonka.. Odr$bnych zobowia.zan nie posiadamy.
CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam &wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi Kara pozbawienia wolno&ci.

Budziszewice, dnia 27.04.2018r.
(miejscowoic. data)

H, KO.LL.

Niewtasciwe skreslid.
Nie dotyczy dzialalno§ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.
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