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Uwaga:

1"

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

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleLy wpisad ..nie dotyczY".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSi
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zan do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dofyczy majqtku w kraju i za granic4.

5.

Oswiadczenie o stanie ma.i4tl<owym obejmuje r6wnieiLwierzytelnoSci pienipZne.

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

6. W czpsci A oSwiadczenie

CZESC A

Bartczak, Maciaszczyk

Ja,niZejpodpisany(a)" Anastazja

(irniona i nazwisko oraznazwisko lodowe)

urodzony(a) og.

04.I95'/r.

w oraczewie Malym

gospodarstwo rofne - rofnik;
Radna Gminy Wrobfew
(miejsce zatludnienia, stanowisko lub funkcja)

dnia B nrarca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrl (Dz' U.
z20I5r.poz,1515,zpo2n.zm.),zgodniezart.24htej ustawy oSwiadczarrr, ze posiadam wchodz4ce w
sklad rnalzerisl<iej wsp6lno56 rnaj4tkowej lub stanowi4ce rn6j maj4tek odrgbny:

po

zapoztTaniu sip

z

przepisami ustawy

z

d/pr,4

I"
Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pienipzne zgromadzone

w walucie polskiej:

10. OO0,

wspolnoSc majqtkowa
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

nie

O

O zL -

malzehska

dot ycty.........

nie dotyczy

- papiery wartoSciowe:
.

nakwotg:

ii.

nie

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

powierzchni: rOO m2, o wartoSci: 65 " OOO, OO zL
tytulprawny: ma;atek odrgbny malzonka
2. Mieszkanie o powierzchm: nie doty czy m2,o wartosci:
tytul prawny: nie d,oLyczy
1. Dom o

nie dotvczv

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia: 3, 13ha
owartoSci: 1O.O0O, 0O zI
todzajzabudowy: budynek inwentarsko-skladowy o wartoSci I2LOOO, OO zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep . A Nr I2Sg / 82

malzenska wsp6lno56 majqt.kowa
Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Przychod - 34.000,00 zl_, doch6d - 2I.0OO,0O zL,
m:] iancL:

r^rc5filnO(6
rrvJe

meiaf kOry3
rrLqJcluNe
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dot-yczy

ilI.

udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestmczqtakie osoby-nalely podai liczbq i emitenta
udzialow:

1. Posiadam

n i o

rlnl_ \7-z\r

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy nrL \0o/o udzialow w sp6lce:

nie dotv czv ...................

ztego tytulu osi4gn4lem(qtram) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

o zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych_ nale|y poda6 hczbg i emitenta
udzial6w: nie dotyczy

z

tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o

zL

,lf*q

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych tczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
-.1 ^
ltfu

J^F,,^-.,
uuLY-LY

..'.".;..'......'

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy niL

l0

oh akcji

w sp6lce:

nie doty czy...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
2. Posiadam akcje w irurych sp6lkach handlowych
akcii: nie dotvczv

Z

0

zL

- nale?y podai liczbE i emitenta

tego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

O

zL

V"
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczemem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu-nale|y poda6 opis mienia i datg nabycra, od kogo:
,..]^f .,^-,,
UUVVVLV

^.i ^
II]E

VI.
1

"

Prowadz p dzialalnoSi go sp o dar czq (naIe?y po da6 formp prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci):
- osobiScie

nle dotvczv

ni-e dotv ctv...........

wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego

nie

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

tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: )zL

2. Zarzqdzam dziaLalno 5 ci q g o sp o d ar czqlub j e stem prze d st awi c i e I em p elno m o cniki e m
takiej dzialalnoSci (nale?y podad formq prawne i przedmiot dziaNalnoici): ni-e doLyczy

- osobiScie

nie

dotvcaY..........,

- wsn6lnie z innvmi osobami

nie dotvczv

,.........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

0 zL

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
- j estem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : n i

nie

dory cly...........

e do r y c zy .......,..

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

dory cly...........

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

VIII.
Inne dochody osi4gnipte ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajpc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1" renta - 12.968,64 zL

. z tyt.ulu najmu - 2.160, 00 zl
3. dreta radneso 5"246,40 zI
4 " doptaty unijrre - 9.IOO, OO zL
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyhej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?v podad markE, model i rok produkcji):
ni o dn]_\/a7\l

X.
Zobowrqzania pieniqZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty i
poLyczkr oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarueniem. w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rZ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozil<arcpozbawienia wolnoSci.

Wr6blew,' dn . 20 .0 4 .20I6r

3a/a"L
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(uriejscowoS6, data)
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