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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pyawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk"

2"

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleZy wpisad .,nie dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objptego mal2efsk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienip2ne.

kraju i za granic4.

6. W czpSci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nilejpodpisany(a). Anna Maria Krol-ak, Matusiak
(imiona i nazwisko oraznazwisko lodowe)

urodzony(a) 16.01.

1983r. w sieradzu

gospodars L.wo rol-ne Radna Gminy Wr6blew

rolnik,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz. U,
z2015r.poz.1575,zpoLn.znt.),zgodniezart.24htej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoSc rnaj4tkowej lub stanowiqce m6j rnajqtek odrpbny:
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I.
Zasoby pieniEzne:

-

Srodki pieniqzne zgromadzone
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walucie polskiej: 15. 000,

0

0 zI

malzefiska
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- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartoSctowe

nie

dotyczy.........

i nie dotyczy
na kwotE:

nie

dotyc-2y...........

II.
l. Dom o powierzchni: n j e dotyczy m2.o
tytul prawny: nie doLyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie
tytul prawny: nie dotyczy

wartoSci: n Le

dotyczy

dotyczy m',o wartoSci: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spoda r s two
o wartoSct: 300.000, 00 zI
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

o

96 1 no r

o

I ne, powierzchnia: 6, 6 4ha

Akty notariafne: Rep.A Nr 3239/2014, Rep.A Nr
Rep.A Nr 3I0/2012 - malzeltska wsp6Inosc majqtkowa'
Akt notarialny, Rep. A Nr 3618/2008 - majatek odrqbny

tytulprawny:

2333/2014,

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci:
przychod - 70.000,00 zL, doch6d - 50.000' 0O zl
- malzefska wsp6lnoSc majatkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytui prawny: nie dotyczy

III.
tdziaty w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w ktorych uczestmczqtakie osoby-nalezy poda6 liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam
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udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy niZl0o/oudzialow w sp6lce:

nie dotyczy .......,...,.'....,

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotvczv ..........

-

naleLy poda6 hczbE

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

zL

i emitenta

0

zL
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IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podac liczbq i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a rlnf rzazrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntL

I0

o/o

akcji w sp6lce: ni

e

doty cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2" Posiadam akcje

akcji:

Z

w innych sp6lkach handlowych

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

0 zI

- naleZy poda6 ltczbq i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zr

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z v'rylqczentem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby plawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe?y podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1

. Prowadz g dzial.alnoS

dzialalnoSci):
- osobiScie

i

go sp

o

da r czq

(nale?y

po

dai form E prawne i prze dmiot

nie dotvczv

nie

dotvcav...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotycly...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0zI
czqlub j e stem prze d stawi c i e I em p elno mo cniki em
takiej dzialalnoSci (naIe?y podai formg prawnei przedmiotdzialalnoici): nie dotyczy

2

. Zar zqdzam dzialalno 3 ci 4

- osobiScie

g o sp o d

ar

nie dotv ctv...........

- wsp6lnie zinnymr osobami

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

0

zL
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VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spotrki) : ni
-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) : ni

- jestem
-

e

e

do

ty c zy .,.........

do t y czy ..........

czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

nie

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doty czy .........

nie

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

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

0

zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieLa radnego - 5.246,40 zL
i:flz1
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maJ4LKowa
..,po-Lnosc mr
- m:.l.ia6elr:

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad markq, model i rok produkcji):
C i 4gnik rolniczy ZeLor 4340, rok produkcj i 2002
m:i:ilzn
r^rqnAl-^64
,, -po-Lnosc ntal
4LKOwa
- ma}iaAqVa

X.
Zobowrqzania pienipzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgntqte kredyty i
po1yczl<i oraz warunki, na jakich zostatry udzielone (wobec kogo, w zwlqzku, z jakrm
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):
.^l ^
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lC*Lroi.

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iznapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 72.04.20I6r.
(miejscowoSi, data)

(podpis)
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