Gn/IINTY
w RO BLEw

URZ,\D

oswIADczENIE MAJ,{TKO

I tl -'t?.- z$x8

radnego gminy
WTOD

(

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisa6 .,nie dotyczy".

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2er[sk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.

4,

O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotycry maj4tku w kraju

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

iza granic4.

6. W czg5ci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,

nihejpodpisany(a),

xamila Katarzyna Banasiak
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ZA. Ol. 198

9r. w sieradzu

Zatrudniona w Agri-Drob Sp. z o.o. Gruszczyce 91At 98-235 Blaszki;
Stanowisko: specjal-ista ds. administracyjnych;
Radna Gminy Wr6b1ew
(miej sce zatradnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno66 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

nie dotyczy
- Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie obcej: nie docyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotg: nie dotyczy
II.
1.

Dom o powierzchni: ze, 26

r#,o

wartoSci: 8O OOOzr-

notarialny, Rep. A Nr 1I4/2015 -wsp6ZwlaSciciel-

tytulprawny:Akt
r^rqnAlr^rlrqnn6/.

ma-rl-lznr^r:
%eJ:vYYq

]!rqJ

2.Mieszkanie o powierzchni: nie
tytul prawny: nie dotyczy

z qiaq]-

r:

dotyczy

m2)o wartosci:

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rol-ne, powierzchnia: 3,

'

95 ha

owartoSci: 80 0002L
rodzaj zabudowy: budyne

k gospodarczy
tytutprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr tI4/2015 wtaScicief-odrgbnoS6
maj atkowa

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtrym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Doch6d: 42I4zL; Przych6d: )zL

- malatek odrgbny

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: Budynek gospod.arczy 25m2,
o wartoSci: L4cznie 20 0002I-

obora 54m2, Szopa

35m2

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr II4/2015 wsp6lwlaSciciefwsp6lwlasnoS6 maj4tkowa z siostra

III.
1. Posiadam udzialy

w

sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
uczestniczq takie osoby - naIe?y poda6 liczbg i emitenta

w kt6rych
udziaN6w:nie dotyczy

przedsigbiorc6w,

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz I \Yo udziaL6w w sp6lce : n i

e do ty c z y

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w iru"rych sp6lkach handlowych - naIe?y podad liczbg i emitenta
udzia(6w nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: Ozl-

IV.
1. Posiadam akcje

sp6lkach handlowych z udziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby -nale|y podai liczbg i emitenta akcji:

w

nie ,dotyczy

w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0212. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz l0

Yo akcji

dotyczy
Ztego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: OzI

nie

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wytqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terforialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpujqce-mienie, kt6re podlegaNo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadz g dzialalnoSf gospodar czq (nale|y podai formg prawrr4

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie

z innymi osobami

-

nie dotyczy

i przedmiot

dzialalnoSci):

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci'. )zt
2. Zarzqdzart dzialalnolci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno$ci (nalely poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci'.

jzt

vII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotvczv
-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczv
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotvczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0zI-

VIII.

Inne dochody osi4gni gte z tylt:lu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytulu:
nor-'h6rl vorLtYrrJ\t.
osiaoniatvuJ z l-rztttltt zatrudnienia: 24Lt3,39 zL,
uvvrrvu
Dotacje Unijne: 5703,02 zL;

Zwrot podatku akcyzowego: 339,10
- majatek odrebny

zl-

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.

Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipo?yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, z jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
ni a rial-rrr-zrr

Pornyhsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a p ozb awieni a wo lno 5 ci.

Wr6blew, 1-9.I2.2018r.
(miejscowoSi, data)

