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R.Z.ALD GMrNY
WROBLEW

oSwLq,DczENIE MAJATKow wpr

ilq-04-2019

radnego gminy
n
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie

obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kai:dej z rubryk

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiy wpisa6 ..nie dotvczv".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i m aj 4tku o bj gtego malLefisl<4 wsp 6lno5ci 4 maj 4tkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju i za granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierrytelno5ci pienigine.

6. W czgSci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczgce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomo5ci.

cz4sc A
Ia, ni2ejpodpisany(a),

Karolina Dorota Kulesza,

Rusak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) oe .02.7989r.

w sieradzu

Radna Gminy Wr6blew

Dino Pofska S. A. - pracownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminn5nn (Dz. U.
z20l8r. po2.994, 1000, 1349 i 1432), zgodnie z afi.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno6c maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigLne',
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

majatkowa ma].zedska

-

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie

4 500,22 zt -

wsp6Lno6t,

nie dotyczy

obcej:

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
nakwotg:

nie dotyczy

il.
1.

zo

oo zt
tytulprawnyl Akt notarialny Rep. A nr 4521 /20]-8 - wsp6lno36 majatkowa
Dom o powierzchni: s6 m2, o warto6ci:

0oo,

malzedska

powierzchni:35,98 m2, o wartoSci: 190 000,00 z!.
tytulprawny: Akt notarialny Rep. A nr 5406/2016 - wsp61no56 majatkowa

2. Mieszkanie o

inal2et1ska

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy

powierzchnia:

nie dotyczy

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:
DrzrrnhAd
aj
vIIvV
L !

i

v
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dnnl-rAd

4L,

i
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4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: d.ztal-ka

og6lnorolna o pow. 0,4281 ha

so 000,00 zL
tytulprawnyiAkt notarialny Rep. A nr
owartosci:

4521

/201,8

- wsp6lno36

majatkowa

mal2efiska

m.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatrem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podat liczbg i emitenta
udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni| l}Yo udzial6w w spdce: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ozr
2. Posiadam udzialy w innych spolkaoh handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta
udziaN6w'. nie dotyczy
Ztego tytufu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ozr
IV.
1. Posiadam akcje

w

sp6lkach handlowych

z

udzialem gminnych os6b prawnych lub
- naleiy poda(:liczbq i emitenta akcji:

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby

nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni2I0 % akcji w spolce: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: 0zl
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta akcji:

dotyczy

Ztego tytufu osiqgnqtrem(plam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ozt-

nie

v.

Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich nurqzk6w, komunalnej osoby prawnej llb zwiqzfui metropolitalnego
nalely poda6 opis mienia
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
i datg nabycia, od kogo:

-

nie dotyczy

VL
1. Prowadzg dzialalno66 gospodarczq (naleiv podad formg prawnA

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie

z innymi osobami

nie

i przedmiot dziaNalnoirci):

docyczy

Ztego tytulu osi4gnElem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko3ci: ozL
2. Zarzydzam dzialalno6ci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnofici(nale?y podai formg ptawnqiprzedmrot dziaNalrc{ci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: oz!

VII.

W sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
- jestem cz.Nonkiemzarz1dv (odkiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko3 ci: 0 zL

vm.
Inne dochody osi4gnigte z tlrtrfui zatrudnienia lub innej dzialalnoirci zarobkowej lub zEQc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy (Przedsiebiorstwo Drobiarskie
G.Wyrebski/L&B wyrgbski-Pl-ukon Sieradz Sp. Z o.o/ Dino Polska S.A)
28 945t 29 zl - wsp61no56 majatkowa mal2ef.ska
Doch6d z na jmu mieszkania - l-5 1'7 6 | 01, zI- - wsp61no36 maj atkowa
malzefska
Dieta radnego - 885r 76 z1 - wsp6l-no66 majatkowa maL2edska

rx.

Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podad markg, model i rok produkcji):

nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pienigzne o warto3ci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, z jakim
zdaneniem, w jakiej wysoko3ci):

1.Bank Pekao S.A pozyczka qof6wkowa, zaciaqniety w dniu 18.08.201,6r.
do dnia L2.O8.2023r. w wysokofci 50 000,00 zL. Oprocentowanie 1t202.
Stan zadZ-u2enta (wraz z odsetkami) na 31.L2.2018r. wyni6sl
36 226,11- zL. Rata miesigczna wraz z odsetkami 762,44 zl. Wsp61no56
maiatkowa ma}.2eflska.

F-Bank Pekao S.A pozyczka got6wkowa, zaciagniety w dniu 04.10.2018r.
€o dnia 12.L0.2025r. w wysoko3ci 40 000,00 zI. Oprocentowanie 8,999.
Stan zadlu2enia (wraz z odsetkamj-) na 31 .]-2.201,8r. wyni6sl
41 844,88 zL. Rata miesigczna wraz z odsetkami 68517L zL. Wsp6lnodi
majatkowa maiZeflska.

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kaxa pozbawienia wolnoSci.

Ocin,

llfr,

03.04 .201,9r.

(miejscowoS6, data)

(podpis)

