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oSwT.IDCZENIE MAJAT
radnego gminy
Wr

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiy wpisad .,nie dofyczy".

z prlwd4, starannego

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych sldadnikrfw maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrpbnego i majqtku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic1.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czp5ci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nihej

podpisany(a), Anna Maria

Kr6lak, Matusiak

(imiona i nazwisl<o oraznazwisko rodowe)

" w sieradzu
gospodarstwo rol-ne - rolnik,

urodzony(a) 16. 01. 1983r
Radna Gminy Wr6blew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

zapozrTaniu sip z przepisarni ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyur (Dz, U.
z2016r. poz. 446, z poLn. zm,), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadanr wchodzqce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoSi rnajqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
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I.
Zasoby pieniEZne:

-

Srodki pienipzne zgromadzone

wqnA l nn66

w

walucie polskiej:

50.000,00 zL

malzehska

m:i :l_ lznr^r:

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowei

nie

nie

dotyczy.........

doLyczy

na kwotQ:

nie

doty c2y...........

II.
Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wattoSci: nie doLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dot.y czy m2, o wadosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo o96lnorolne, powierzchnta: 6 , 64ha
o wartoSci: 300. 000, 00 zl
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
1.

tytulprawn/:Akty notarialne: Rep.A Nr 3239/2014, Rep.A Nr 2333/20I4,
Rep.A Nr 370/2012 - malzehska wsp6lnoSc majatkowa,
Akt notarialny, Rep. A Nr 3618/2008 - maj4tek odrebny
Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
przychod - 100.000,00 zL, dochod - 10.000, O0 zt
- malzefiska wspolnoSd maj4tkowa
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytui prawny: nie dotyczy

III.
1

udzialy w sp6lkach handlowych z tdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podad liczbq i emitenta
udzial6w:

. Posiadam

ni a rinJ- ruczrr

udzialy te stanowiqpakiet wiqkszy niLI}YoudziaLow w sp6lce:

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych
udzialow:
dotvczv ..........

nie

0

zL

- nale2y podai liczbq i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

0 zL

K;q/"

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiotc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podai IiczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a rlal_ rrazrz

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy nr?10

o/o

akcji w sp6lce:

nie

doty cly...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

z!

- nale?y podai liczbp i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

O zI

V.
Nabytem(am) (nabyl moj mallonek, zvqrlqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paf,stwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwtqzl<6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-naleZy podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotvczv

VI.
1"

Prowadzp dzialalnoS6 gospodarczq(nale?y podai formE prawne i przedrniot
dzialalnoSci): nie dotvczv

- osobiScie

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

dotycly..........,

Z tego tytulu osi4gnqlem(Etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

OzL

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czqlub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem

takiej dzialalnoSci (nale?y podai formg prawnei przedmiotdzialalnofici):
- osobiScie

nie dotyczy

ni-e dorvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Ztego tytulu osi4gnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

K^/"at

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

e

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zaruqdt (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

do

ty c zy ...........

..........

doty czy .........

nie

dotycly...........

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

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gniEte ztyltilu zatrudnienia lub innej dziatralnoSci zarobkowej lub zaJec, z
podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego tytulu:
1" dieta radnego - 5.246,40 zL
) Aan}:f rr nl'rqZarOWe za 2015 rok - 5,652,19 ZL,
? r]nnl:trr nhazarowe Za 201 6 rOk - 14.522,93 ZI ,
4.Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Plus - 9.000,00 zL
6---+1.^
r^rqnAl
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markQ, model i rok produkcji):

f-i rnni k rnl ni a7y ZeLor 4340, rok produkc; i 2002,
*^r-i^zy Ursus C 330M, rok produkcji I9B1
vfqvrlr^
^i---:r' IUrllfuz
- mal2eriska wsn6l no(6 mai:tkowa ...,...

X.
Zobowrqzania pieniq2ne o wartoSci powyZej 10 000 zlotyc , w tym zaci1gnrete kredyty i
pozyczl<r oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzl<u, z jal<rm
zdarzemem, w jakiej wysokoSci):
n i o r-ln]-rzczrr
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanre nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolnoSci,

Wr6b1ew,

dn. 12.04.2071r.
(miejscowoSi, data)

(podpis)
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