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Uwaga:
1.

)

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidei z rubryk.
JeL,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
nalery wpisa6 ..nie dotyczY".

w konkretnym pzypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2noSd
poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerflsk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.

3. Osoba skladajqca

4., Oswiadczenie

5.

o stanie

maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju i za granicq.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigZne.

jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce

6. W czgsci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje
poloZenia nieruchomoSci.

czry$c

A.

J4ntZejpodpisany(a),

Karolina Dorota KuIesza,

Rusak

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a)

06.02.1989r. w Sieradzu

Radna Gminy Wr6bfew
Dino Pol-ska S. A. - Pracownik

lmiejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, Ze. posiadam
wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:
ma

j atkowa mal zeris ka

-

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie

-

papiery wartoSciowe:

kwotg:

na

obcej:

4 42I, 03 zL -. wsp61no56

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

il.

l. Dom o powierzchni: 3 6m2,owartoSci:20 000,00 zL
tytulprawny: Akt notariafny Rep. A nr 4521 /201,8

-

wsp6lnoS6 majatkowa

mal zefis ka

98 m2, o wartoSci: 190 000 . 00 zL
tytulprawny:Akt notarialny Rep. A nr 5406/2075 - wsp6lno6d maj4tkowa
malzefiska

2. Mieszkanie o powierzchni: 35,

3. Gospodarstwo roine:
rodzai gospodarstwa:

nie dotyczv powierzchnia: nie dotyczv

nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
o warto5ci:

ZIego tyfirtu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokorici:

Przych6d 0 zL, doch6d 0

z1

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia;dzr_aLka

og6lnorolna o pow- 0,4281 ha

owartoSci:50 000,00 zl
t5rtulprawny:Akt notarialny Rep. A

nr

4521

/2078 - wsp6lno6i maj4Lkowa

ma] ze6s ka

IIr.
1. Posiadam udzialy

spo[kach handlowych z udzia\em gminnych os6b prawnych lub
kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy poda6 liczbq i emitenta

w

przedsigbiorc6w. w
udzial6w: nie dotyczy
urdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: lzL
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nale2y podad liczbq
udzial6w: nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: jzL

IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

i

emitenta

z

ludzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleLy poda6 liczbE i emitenta akcii:

nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 Y" akcji w sp6lce: nie dotyczy
ztegotytutu osiqgn4lem(Elam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: )zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely poda6liczbg i emitenta akcji:

dotVczv
Ztego tyhrlu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci;

)zt

nie

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z vryl4czemem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paistrvovrej osoby prau,nej, jednostek samoz4dn
terytorialnego, ich nirqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zvri4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia
i datg nabycia. od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzq dziaNalnoS6 gospodarcz1 (nale?y podad

nie dotyczy
- osohiScie nie dotvczy
-

rvsp6lnie z innymi osobami

fo.-g prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci):

nie dotycz

Ztego tltulu osi4gn4lem(Elam) w rokn ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 0zI
2. Zarz4dzam dzialalno5ci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno$ci (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie doryczy
- osobiScie nie dotvcz-y
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: OzL

VII.
W sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-iestem czlonkiem zarzEdt (ocl kied;'): nie dor-vczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-iestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczv
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0zl

vIII.
Inne dochody osi4gnigte z t5rtutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem krvot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

I,VvnaqroCzenie ze stosunku- pracV (Przed,sigbiorsturo Drobiarskie
G.Wyrgbski/L&B l'Iyr:9bski/Plukon Sieradz Sp. Z O.O) - 21 392, 46 z*.
wsn6l noA6 maial-kowa malzeflska
rlrs

j

+!

Doch6d z najmu mieszkania -

mal zef.s ka

14

41

5,99 z! - wsp6fnoS6

ma._ia_tkowa

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.
Zabowiqzanta pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
ipozvczki oraz warLlnki, na iakich znstaly udzielone (wobec kogo" w zwi4zku. z .jakim
zdaveriem, w jakiej wysoko5ci):

1.Bank Pekao S.A pozyczka gotowkowa, zaci4gnigty w dniu 18.08.2076r.
do dnia f2.08.2023r. w wysoko6ci 50 000,00 zL- Oprocentowanie '7,20%.
Stan zadtu2enia (wraz z odsetkami) na 27"7I-2018r. wyni6sl
36 9B9,I5zI. Rata miesigczna wraz z odsetkami '7 62,44 zI". Wsp6lnoSc

maj4tkowa malzet'rska.

2.Bank Pekao S.A poZyczka qot6wkowa, zaci4qnl_ety w dniu 04'10 '20IBx'
do dnia 72.1-0-2025r. w wysoko6ci 40 000,00 zL" Oprocentowanie 8,99%'
starr zad?uzeni.r (wt:az z odsetkami) na 2L17 "20 1Br. wyni5sl
42 530,592L. Rata miesigczna wraz z odsetkarnj- 685,17 zL ' Wsp6lnoS6
ma

j a,tkovra mat

ze6.s ka

.

powyzsze ogwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie
$ 1 Kodeksu karnego
^rt.233
wolnosci'
gtozikarapozba\'vienia
za poclanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

Ocin, 09.12"20I8r.
(niiejscorvoSi, data)

L
(podpis)

