LIR.ZATD

GMrNY

WR6BLE\N

oswrADczENrE MAJATKOW wpr
2$-$4-2019
radnego gminy

Znakspr.
WTOD]
(mi

Uwaga:

1.

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

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad .,nie dotvczv".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 pruynaleino5d
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erf,sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

3. Osoba skladaj4ca

4.

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

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wiezytelno5ci pienigine.

6. W czgSci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaf informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nihej podpisany(a), Anna

Kulczyrlska, Pawelczyk

(imiona i nazwisko

urodzony(a)

oraz

wisko

r

'-

rodowe)

23 lipca 19?0r. w Sieradzu

Radna Gminy Wr6blew
Szkola Podstawowa im. Wladyslawa

nauczyciel

St.

Reymonta w

Charlupi Wielkiej

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z20l8r.
po2.994,1000, 1349 i 1432), zgodnie z afi.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malZefskiej wsp6lno$6 majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

nie dotyczy
w walucie obcej: nie dotyczy

- Srodki pienigZne zgromadzone
- papiery warto5ciowe: nie dot yczy
na kwotg:

nie dotyczy

IL
l.a)Domopowierzchni:151 ,3 mt, owartoSci: 450 000,00 zI
tytulprawny: zgoda na budowe AB.7351/434/2000 - wsp61no56 maj4tkowa
mal2efiska.
b)Domopowierzchni:200,00 m2, owartoSci: 200 000,00 ttr,
t5rtulprawy: Akt notarialny Rep. A nr 300'l/2010 - wsp61no56 maj4tkowa
ma],2ef ska

2. Mieszkanie o powierzchni:
t5rtul prawny:

nie dotyczy

m2, o wartoSci:

nie dotyczy

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa:

og6

I no r

o 1 ne,

powierzchni a:

owartoSci: 350 000,00 zL
rcdzaj zabudowy: budynek gospodarczy,

3ha

92

a

stodola
nr 3007/2010, Rep. A nr

tytulprawny:Akt notarialny: Rep. A
108I/2000 - wsp6lno56 majatkowa malZefska
Ztego tyhtu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
Przych6d - 0 zL, doch6d - 0 zL
4. hne nieruchomoSci:

powierzchnia:

dziatka o

pow.98a

50 000, 00 zttytulprawny:Akt notarialny Rep. A
owartoSci:
matr

nr

4820/2010

zefiska

-

wsp6l-no6i maj4tkowa

III.

l.

Posiadam ludziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczeslticz4 takie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta
udzial6w:

nie dotyczy

ntz I0% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: 0 zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-naleiry poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
udziaNy te stanowi4pakiet wigkszy

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

w.

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby -nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnglam w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: 0 zr.
akcje te stanowi4pakiet wigkszy niz 10 % akcji w spolce:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naIeLry poda6 liczbE i emitenta akcji:

dotyczy
Ztego tytutu osi4gngtram w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

0

nie

zL

v.
Nabylam (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zvnqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia
i datg nabyci4 od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy

(nalefr poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno$ci):

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: 0 z!
2.Zarzydzarn dzialalno$ci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

-

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zt

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie docyczy
Ztego tytutu osi4gnglam w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: 0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gniEte z tytr;du zatrudnienia lub innej dzialalnofici zarobkowej hrb zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego t5rtulu:
a) Moje wynagrodzenie z tytulu umowy o prace w Szkol-e Podstawowej
im. Wladyslawa St. Reymonta w Charlupi Wielkiej 65 428,84 zL
- wsp6lnoS6 majatkowa malzet'rska

b) Inne 2r6dla - 1185,66 - wsp6lno6i naj4tkowa malzehska
/ nr{Le
c) Kwota z tytulu pelnienia obowiazk6w spolecznych i obywatelskich L"(;h;rl
---*l
- '191 ,78 - wsp6lno56 maj4tkowa mal2erlska

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
a) Samoch6d osobowy Mazda CX-5, rok produkcji 2014 - wsp6lnoSi

b)

majatkowa mal2efska

Samoch6d osobowy BMV,I Serial, rok produkcji 2009 - wsp61no66
j qtkowa malzefiska
Samoch6d osobowy TOYOTA Auris, rok produkcjL 2013 - wsp6lno6i

ma

c)

majqtkowa malZefska

)
I

d) Samoch6d osobowy

Fiat Ducato, rok produkcji 2008 -

wsp61no66

maj4tkowa mal2eiska
A\

Samoch6d osobowy

Fiat Doblo, rok produkcji 2018 -

wsp61noS6

maj4tkowa mal2efska

x.
Zobowi1zania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci1gntEte kredyty
ipoficzl,r oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, z jakim
zdarzeriem, w j akiej wysokoSci) :

Bank Pekao kredyt na zakup mieszkania dla c6rki w kwocie L49 949,75 zL
- umowa z dnia 09.06.2077r. na okres do 15.06.2024r., rat iesigczne
1,2.2018r.U^l
w wysokoScl 2Ig2t'74 zL, oprocentowanie 6,00 o/o, na dzief
pozostalo do sptraLy L23 005,25 zl - wsp6lno56 majatkowa malzeflska

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy htb zatajenre prawdy grozi karapozbawienia wolno6ci.

Wr6b1ew, 29.04.20I9x.
(miejscowoS6, data)

