OSWIADCZENItr MAJATKOWE
radnego gminy
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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleiLy wpisad ..nie

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zoloowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4,

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5.

0Swiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienip2ne.

5. W czpSci A oSwiadczenie

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

CZESC A
Ja,nrLejpodpisany(a),

Krzysztof Jan

Wodzinowski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

zt.\2.1956r.

w

Bytowre

Radny Gminy Wr6b1ew,

Agencja Rest.rukturyzac)r i Modernizacli Rolnictwa, Biuro PowiaLowe
w Sieradzu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym (Dz. U.
z20l5r.poz.l5l5,zpoLn.zn.),zgodniezart.24lttej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodzqce w
sklad malZeriskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek odrpbny:

I.
Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pieniqzne zgromadzone

,,-^:l
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^IIIq

w walucie polskiej:

- Srodki pienipzne zgromadzone w walucie obcej:

nie

- paprery wartoSctowe:

0

65,32 zL -

malzefiska

.

nie

dotyczy.........

doLyczy

nakwotg:

il.
1.

5.

I -Fl-^,,Iq UAUWq

nie

dotyc2y...........

Domopowierzchni: 194 m2,o wartoSci: 1BO. O0O,0O zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr 7912/90

- malzefiska

wspolnoSc

ma; qLkow
2.Mreszl<anie o powierzchni:12,2 m', o wartoSci: 35. OO0, OO zL
tytul prawny: Akt not.arialny, Rep.A Nr 4918 /2004 - malzefiska wsp61noS6
maj 4tkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go s poda r s two o g 6 1 no ro I n e, powietzchnia: 1 3, 6 0 ha
o wartoscr: 650 . 000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodola, gara2e
tytutprawny: Akt notariaf ny Rep.A Nr I912/90 - malzefiska ws'Ar na6F
maj 4tkowa
Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

przych6d 28.153,00 zI , doch6d - 4"426,00 zI - malzefiska
wspolnosc maj 4tkowa

4. Inne nierucl-romoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam

n
i n
11ag

z-laf
uvuvuav

ttdzialy te stanowi4pakiet wiqkszy ntL I}Yo udzial6w w sp6lce:

nie

doty czy .............."....

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych
dotvczv ........".
udzial6w:

nie

0 zI

- nale?y podai liczbp i emitenta

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

t:'

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale2y podad Iiczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
nio

rlnl_\t-tv

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy

ntLl0o/o akcji w sp6lce:

nie dotyc_ay...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcji:

Z

handlowych- nale?y podai hczbg i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w roku ubiegtrym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zr

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczemem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skalbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzl<ow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:
n i a

r]nl_ \r-2\I

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSd gospodarczq(nale?y

dzialalnoSci):
- osobiScie

podai formq prawnq i przedmiot

nie dotyczy..

nie dotvczv

.........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

0

zL

" Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podai formE prawnei przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

2

- osobiScie

nie

dorycay...........

- wsn6lnie z innvmi osobami

nie dotvczv

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: O z!

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):
- j estem
-

czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : n i

e do t y c zy ........'.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

Z

tego

nie dotvczy

nie dotyczv

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.....'...

nie dotvczv

tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

VIII.

Inne dochody osi4gniqte ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

1. dieta radnego - 6.836,28 zL
2. wynagrod.zenie ze stosunku pracy - malzefska wsp61no56 majatkowa

101

-130,2I zI

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zNotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nale2y podai markE, model i rok produkcji):
Samoch6d BMW E46318i, rok produkcji 2002,
Ciagnik Ursus MF5314, rok produkcji 1995

-

malzefiska wsp6lnoS6 majatkowa

X.
Zobowiqzania pieniqZne o warto6ci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacirynigte kredyty i
po1yczki orazwafvnki, na jakichzostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, ziakrm
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):
Kredyt inwestycyjny na zakup grunt6w rolnych, zaci4qnigty w Banku

Sp6ldzielczym w Sieradzu w dniu 22.I2.20I0r. do dnia 30.11.2020r. w
wysokoSci 65.OOO,OO zL. Oprocentowanie zmienne: 5%. Rata kapitalowa
54O,OO zL, wraz z odsetkami 600,0O zL. Stan zadl-u|enia na dziefl
31-.L2.2075r. - 15.834,00 zL
- malzeftska wsp6l-no6c majqtkowa

Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6bIew, dn. 29.04.20I6r.
(miejscowoSi, data)
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