urrz.{D GMINY
WR6BLE\n,/

oswrADczENIE MAJATKOW wpt

'l

7 -0d$- 2019

radnego gminy
Wr6bl-ew
(miejscowoS6)

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisad .,nie dotyczy".
3.

4.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi
odrgbnego i majqtku objgtego malzerfisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.
OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

). Oswiadczenie
6.

prrynale2noSd

o stanie

do maj4tku

kraju iza granic4.

maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelnoSci pienigZne.

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
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czgSci

A

CZ4SC A
Ja, niZej podpisany(a),

xamila

KaLar zyna Banas

iak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26 . 01 . 7989r " w

sieradzu

Zatrudniona w Agri-Drob Sp. z o.o. Gruszczyce 9'7At 98-235 Blaszk:-;
Stanowisko: specjafista ds. administracyjnych;
Radna Gmj-ny Wr6bfew
(miej sce zatrudnienia, 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 o6wiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgramadzone w walucie polskiej:

nie dotyczy
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
nakwotg: nie dotyczy
II.
1.
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2. Mieszkanie o powierzchni:

nie

doty czy

o oi Cstfa

m2, o wartosci:

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grrunty roIne, powierzchnia:

nie dotyczy

3,95

ha

B0 0002L
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy
tytulprawnyt Akt notarialny, Rep. A Nr 174/2015 wta6ciciel-odrgbnoS6
o wartoSci:

m:i:tknr^r:
Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
Przych6d:42I4zL; Doch6dz 0zI (plody rol-ne wykorzystane byly na

wlasny uzytek)

.

4. Inne nieruchomoSci:

obora 54m2, Szopa
pow.
44 ar
2) dzialka o
owartoSci: 1) Iqczn:-e 20 0002I, 2)700 000 zl
tytulprawny: 1) i 2) Akt notarial-ny, Rep. A Nr II4/20I5
powierzchnia: r)Budynek gospodarczy 25m2,
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1" Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqt takie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta
udzial6w: nie dotyczy
udziaLy te stanowi4 pakiet wigkszy niL10o/oudziaN6w w sp6tce: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale|y podad liczbg i emitenta

udzialow:nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5cr'. 0zL

IV.
1. Posiadam akcje

sp6lkach handlowych z udziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

w

nle dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni?l0 % akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci; 0zr2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai Iiczbg i emitenta akcji:

dotyczy

nie

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0zr,

IuUrl.-tu*) (nabyl m6j maNoonek, z

wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naIe?y podad opis mienia
i datg tabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale?y poda6 formg prawnq

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy

i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie zinnymi osobami nj-e docyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: )zL
2. Zarzqdzam dziaLalnoi;ci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoilci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie zinnymi osobami nie dotyczy
Ztego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci'. 0zr-

VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci; )zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z ty4tilu zatrudnienia lub imej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego tytulu:
Doch6d osi4gnigty z tytulu zatrudnienia: 27066,39 zI;
Dotacj e unij ne : 51 03 ,2I zL;
DieLa radnego: 885,16 zL;
ZwroL podatku akcyzowego: 339,10 zI_ _- ,Jny
- ma-iaJ-alz ndrol,

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zN.oIych
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazd6w

nie dotyczy

X"
Zobowi4zania preniEzne

o wartoSci powyzej 10 000 zNotych, w tym zaci4gnigte kredyty
rpo?yczkr oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwrqzktt, z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

nie dotvczv

Powyhsze oSwiadczenie sktradam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za p o danie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi kar a p o zb awi eni a wo lno 5 ci.
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