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Uwaga:
1.

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

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleZy wpisad .,nie dotvczy".

3.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarfi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

f,. OSwiadczenie o stanie
6.

kraju iza granicq.

maj4tkowym obejmuje rriwniei wierzytelnoSci pienigine.

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomo5ci.

W

czgSci

cz4sc A
Ja,nihej podpisany(a), Anna

Maria Kr61ak, Matusiak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16. 01.

1983r. w Sieradzu

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radna Gminy Wr6bl-ew

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22078r. poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h rej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2efskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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I.
Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 57 . 000,

,,^^^
^^AA
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00 zI

malzeriska
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- Srodki pienigzne zgtomadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy.,...,...

.;.................

nie dotyczy
. na

kwotg:

nie

dotyc2y.......,...

i;"

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie doLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
m2, o wartoSci: nie dotyczy
2.Mieszkanie o powierzchni: nie doty
"ry
tytui prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go s poda r s two o 96 1 no ro 1 ne, powierzchnta: 6, 6 4ha
o wartoSci: 300.000,00 zL
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
1.

'

tytulprawn/: Akty notarial-ne: Rep.A Nr 3239/2014, Rep.A Nr 2333/2014,
Rep.A Nr 3I0/2012 - malzefiska wsp6lno56 ma;qtkowa,
Akt not.arialny, Rep. A Nr 3618/2008 - majatek odrgbny
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
przych6d - 10.000,00 zL, doch6d - 40.000,00 zI
- malzehska wsp61noS6 maj4tkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytui prawny: nie doLyczy

IIr.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1takie osoby-nale?y podai Iiczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

udziaL6w:
ni o r-lafru
-t a

-zY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nrL |0o/o udzialow w sp6lce:

nie

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

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

0

zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbE i emitenta
udzialow: nie dotyczv .,.,.,....

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
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IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleLy podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a

Anf

\r-rv

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz I0 % akcji w sp6lce: ni

e

doty cty.........."

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
akcii: nie dotvczv

Z

tego tytutu osi4gn4lem(glam)

o zr

- naIe?y podai hczbg i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maNhonek, z v,ryLqczeniem mienia przynalehnego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej pat'rstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nle dotvczv

VI.
1. Prowadzg dziaLalnoSi gospodarcz4 (naleLy poda6

dzialalnoSci):
- osobiScie

formg prawn4 i przedmiot

nie dotvczv

nie dotycty...........

wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: OzI

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czq lub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalno6ci (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnofici):
dotyczy

nie

- osobi5cie

nie

dotvc2y...........

wsp6lnie zrnnymr osobami

nie dotyczy

..........

Ztego t1'tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O

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

nie

doty cty.,......,.,

e do t y c 2y ..............

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : ni

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
nie

..,.,....

dotycay,......,...

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztTtulu zatrudnienia lub innej dziaLalnoi;ci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. dieta radnego - 3.543,04 zI
2. doptaty obszarowe za 207'7 rok - 5.972,38 zL,
3. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Plus - 4.000,00
- malzeflska wsp6lno56 ma;4tkowa

zL

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale2y podai markg, model i rok produkcji):
Ciqgnik rol-niczy ZeLor 4340, rok produkcji 2002,
Ciqgnik rol-niczy Ursus C 330M, rok produkcji I9B1
- malieriska wsn6l no(6 m.aia1- kowa .......

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyy i
poZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwr2zku, z jakim
zdarzentem, w jakiej wysokoSci):
ni

a

rlnl_ rzazrr

0

*-o K^)t"0"

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 15.09 .201-8r.
(miejscowoSi, data)

furg
(podpis)

