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Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2, Jeieli poszczeg6lne rubryki
naleiLy wpisad ..nie

nie znajdulA w konkretnym przypadku zastosowania,

dotvczv".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid

przynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2efisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju izagranic4.

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.

zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
potoienia nieruchomo5ci.

6. W czgsci A oSwiadczenie

CZ4SC A
Ja,niZejpodpisany(a), Anna

Maria Kr6lak, Matusiak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

10.01.1983r. w sieradzu

gospodarstwo rolne
Radna Gminy Wr6blew

- rolnik,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozrnniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz. U,
z20l7r. poz. 1875, zp62n. zm.), zgodnie z art.Z4htej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malzeirskiej wsp6lnoSc maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

W"Lo'<

L
Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigzne zgromadzone
wsp61no36 majqtkowa

w walucie polskiej: 50.000,00 zI-

- Srodkipienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto6ciowe:

nie

nie

mal2eiska

dotyczy......,

doLyczy

, na kwotg:

nie

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

il.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni'. nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spo da r s two o g 6 I no ro Ine, powierzchniry. 6, 6 4ha
owartoSci: 300.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
1.

tytulprawn!: Akty notarial-ne: Rep.A Nr 3239/2014t Rep.A Nr 233312014,
Rep.A Nr 310 /201,2 - malzeiska wsp6lno36 majatkowa,
Akt notarialny, Rep. A Nr 3618/2008 - majatek odrgbny
Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:
przych6d - 80.000,00 zL, doch6d - 50.000,00 zI
- maL2e(ska wsp6lno36 majatkowa

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

ilr.
w spotkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych vczestniczqtakie osoby-nale?y poda6liczbg i emitenta

1, Posiadam udziaty

udzialow:
ni a
rrrs

r{airrnzrr
uvulvLl

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz10o/o udzialow w sp6lce:

nie dotyczy ......

Ztego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:
2. Posiadam udzialy

udzialow:

w innych spolkach handlowych

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

o

zL

- nale?y podac liczbg i emitenta

Ztego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

o

zL

[/*tu-

tv"
w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych vczeslniczq takie osoby - nale|y podac liczbg i emitenta akcji:

1, Posiadam akcje
-.i ^
1lf9

l^+
uvvYv-v

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni?10

% akcji w spolce:

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

Ztego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych
akcji: nie dotyczy

Z tego tytufu osi4gn4lem(gtam) w

o

zI-

- nale|y podac liczbg i emitenta

roku ubieglym dochod w wysokoSci:

o

zL

v.

Nabytem(am) (nabyl moj malilonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nale?y podad opis mienia
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
i datg nabycia, od kogo:

-

ni a rlnl-rrnzr;

VL
1. Prowadz

g dzial,alnoSd gospodarczq (nale?y poda6 formg prawn? i przedmiot

dzial.alnofici):
- osobiScie

nie dotyczy

nie

dotvczv....

- wspolnie z innymi osobami

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

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci:

Ozr-

2, Zarzqdzamdzial.alnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
taki€1 dzialalno6ci (naleay poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
- osobi6cie

nie

dotyczy....

- wspolnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

o zr

(,;bx

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy

- jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem

czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

- jestem cz'lonkiem

nie

dotyczy.....,
.....,....

nie dotyczy ........,

komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.'.',".,...'...".',

dotyczy.....,.,

Ztego tytutu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

o zt

vflr.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dziaLalnoici zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutu:
1. dieta radnego - 5.314,56 zl-

2. doplaty obszarowe za 20L'7 rok - I3.BL2.84 zL,
3. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Plus - 10.500'00 zl
- malzefska wsp6l-no36 majatkowa
tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazdow
mechanicznychnale|y podad markg, model i rok produkcji):
Ci4gnik rolniczy ZeLor 4340t rok produkcji 20021
Ciagnik rolniczy Ursus C 330M, rok produkcji 1981

- malzeiska wsp6lno56 maiatkowa

.,,.,

X.
Zobowrqzania pienigzne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
poiryczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z iakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
^.i ^
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v....,,.

V,;lu-

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lvb zataienie prawdy grozikara pozbawienia wolno6ci,

Wr6bl-ew,

dn. 20.04.20t8r
(miejscowo6c, data)
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