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oSwrnDCZENrE MAJAmowE
I

radnego gminy

Z

6. il/'.

?0i;

Uwaga:
1.

)

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
JeiLeli poszczeg6lne
naleiLy wpisa6 ..nie

3.

rubryki nie znajduje w konkretnym przypadku zastosowania,

dotyczv".

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2noS6
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzarf, do majqtku
odrpbnego i maj4tku objptego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie

majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

f,. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pieniqZne.

6.

W

A

oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomo5ci.
czgSci

CZ4SC A
Ja,nihej podpisany(a), Anastaz j

a Bartczak, Mactaszczyk

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) og. 04.L957r. woraczewie Malym

gospodarstwo rolne - rofnik (do 28.04.ZOter.)
emerytka (od Z9.04.ZOtSr.)
Radna Gminy Wr6bl-ew
(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2016r. poz. 446, z poLn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

,lb*rt

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienipZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

nie

- papiery warloSciowe:

. na

nie douyczy

.........

nie dotyczy.....,.,.

doLyczy

kwotq:

nie

dotyc2y...........

il:
1. Dom o powierzchni:

ro0

m2, o wartoSci:

65. O0O, OO zL

majatek odrgbny malzonka
(do 28.04.20L6r.)
tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni'. 40 m2,o wartoSci:
tytul prawny: dozywotnie uzytkowanre

nie dotyczy

(od 29.04.201,6r.)

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia: 3, 13ha
o wartoscl: 10. 000, 00 zI
rodzajzabudowy: budynek inwentarsko-skladowy o wartoSci 127.000, O0
tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 1,259/82
malzeriska wsp61no56 maj 4tkowa

(do 28.04. zOtar.)

Ztego tytutu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Przych6d - 8.000,00 zl, doch6d - 2.000,00 zL (za okres od
01.01-

.2016r. do 28.04.201,6r.)

mal2eiska

wsn6l no66 meietkorig6l
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

IIr.
1

w sp6lkach handlowych z tdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podad liczbp i emitenta

. Posiadam ludzialy

udzial6w:
n i a

rlnl-rrnryrr
eaJ

'..'......

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni?

10%o

udziaL6w w sp6lce:

nie

doty czy ..........

Ztego tytulu osi4gnqtrem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbg i emitenta
udzial6w: nie doty czy ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

o zI

zI

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleZy podai liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a

rlaf

rrazrr
val

..........

akcje te stanowi4pakiet wipkszy niZ l0 % akcji w sp6lce:

nie

doryc2y...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie

dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(plam)

-

0 zL

nale?y poda6 liczbp i emitenta

w roku ubieglym doch6d w

wysoko5ci:

O

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z v,rylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, irurej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwrqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycitt w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datp nabycia, od kogo:
ni

a

rlnf

rrnzrr
v4_v ..........

VI.
1. Prowadzp dzialalnoSi gospodarczq(nale?y poda6 formQ prawn4

dzialalnoSci):
- osobiScie

nie

nie

i przedmiot

doLyczy

dotycay...........

wsp6lnie z innymi osobami

nie

dotyc2y...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

OzI-

2. Zarzqdzam dzialalno Sci4 go spodarcz4 lub j e stem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalno(ici (naleZy podai formQ prawnq i przedmiot dzialalnofici):
dotyczy

nie

- osobiScie

nie

dotycay...........

- wsp6lnie z innyrni osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zt

,w"4

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

nie dotyczy

- jestem

czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotycay...........
..........

nie dotyczy
nie

.........

dotyc2y...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI

VIII.
ztylulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytulu:
Irure dochody osi4gnigte

1. emerytura - '7.995,82 zI
2. z tytulu najmu - 540,00 zL
3. dieta radnego 5.246,40 zI
- malzefiska wsp61no56 majqtkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markp, model i rok produkcji):
n'i o rlnJ- rra zrrJ ...........
" -

X.
Zobowrqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacirynipte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

,//h'5

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanre nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.

25 .04 .201,7r

.

(miejscowoS6, data)
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