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OSWIADCZENIE MAJAT

2018

radnego gminy
(miejscowoS6)

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk"

2, Jeieli poszczeg6lne rubryki

nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania,

naleLy wpisa( ..nie dotyczv".

jest okreSlid przynaleino3d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4"

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana

4,

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granic1.
OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigine.

6.

A

o5wiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nierucho moSci.

W

czgSci

cz4sc A
Ja,nihejpodpisany(a), Anastazja

Bartczak,

Macias zczyk

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) og.

O4 . 1

951r

.

w oraczewie Malym

emeryLka
Radna Gminy Wr6blew
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l7r, poz. 1875, zpoLn, zm.), zgodnie z art.24htej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad matzenskiej wspolnoSc maj4tkowej lub stanowiqce m6i maj?tek odrEbny:

L
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

- 6rodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- paptery wartoScrowe:

nie dor yczy

nie dotyczy.

,;,..............,,..

nie dotyczy

..... nakwotg:

nie

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

I

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto6ci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy
2.Mieszkanie o powierzchni', 40 m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: do zywotnie uzytkowanie
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o warto6ci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko6ci:
1.

nie dotyczy

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

IIr.
w spolkach handlowychzvdzial.em gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby-nale2y poda6 liczbg i emitenta
udzialow',

1. Posiadam udziaty

ni a

Aaf

rrazrr

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz

ljyo udzialow w sp6lce:

nie dory czy ....

ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udziaty w innych spolkach hrindlowych
udzial6w nie docyczy ...,......

-

o z!

nale|y podac liczbg i emitenta

ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

o

zr-

IV.
w spolkach handlowych zudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq,takie osoby - nale?y podac liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy .........

1. Posiadam akcje

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?10

% akcji w spolce:

nie

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

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych
akcji: nie dotyczy

Z

tego tytufu osi4gn4lem(gtam)

w

o zL

- naleZy podai liczbg i emitenta

roku ubieglym dochod

w

wysokoSci:

o

zL

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j malhonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podac opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
ni a rla1-v rrazrr
y v4
y

VI.
7. Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq

dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobi6cie

nie dotyczy........

- wspolnie

zinnymi osobami

(nale|y podad formg prawn? i przedmiot

nie dotycly......,....

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

OzL

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq,lvbjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
talcrej dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalno6ci):
dotyczy

nie

- osobiScie

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

- wsp6lnie zrnnymi osobami

nie dotyczy

.,,

Ztego tytufu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

o z?-

,//*(

vu.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : nie
- jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

do

ty cly....,......

.....

-jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy):niedotyczy
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

dotyczy.,......

Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

o zr-

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytvlu zatrudnienia lub innej dzialalnoi;ci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
1 omarrzr_
rrr= - 15. 238,34 zI_
vr!!vr-)'
es!q
2. dieta radnego 5.374,56 zL

- mal?ehska wsp6lno3i

majqtkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznychnale?y podac markg, model i rok produkcji),
ni

a

Anl-rrnzrr
wJv4I.,

x.
Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
poiryczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkv, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

,/es

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie arl.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lvb zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci,

Wr6b1ew,

dn. 20.04.201,8r.
(miejscowo5i, data)

