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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.

JeLeli poszczegfilne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad ..nie dotyczvt'.

3.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleLnoS(
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochodrfw i zobowipzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer{sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowg.

4

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju iza granicL,

f,

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniet wierzytelno5ci pienigine.

6.

W

w konkretnym prrypadku zastosowania,

czgSci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj?cego oSwiadczenie oraz miejsce

polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,ni2ejpodpisany(a), Malgorzata przybylska. Ciolek
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a)

zl .03. 1963r. w sieradzu

Radna Gminy Wr6bl_ew
Przewodnicza.ca Komisji
Sp6ldz

ielnia

w Kalinowej

ds. Spolecznych i

Oswracy

Mie s z kaniowa Lokators ka-WlasnoS ciowo-Admini

s

tracvt

na

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posialam wchodzqce
w
sklad malZefskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone
wsp6lnoSi ma;atkowa

w

walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

nie

32.108,40 zL - malzehska

dotyczy.........

-papierywartoSciowe:Akcje PGE Dystrybucla Lod,2-Teren
..... na

kwotg: 483,15 zL

-

S.A.

45 szL.

malzefiska wsp6lnoSi

ma

j qtkowa

il.
1.

Dom o powierzchni:250 m2,o wartoSci: 250.000, O0 zI-

tytulprawny:

Akt notarial-ny 244I/89 - malzehska

wsp61no56 maj4tkowa

2.Mieszkanie o powieruchni: nie doty czy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: o q6 I no r o I ne, powierzchnia: 4, 7 4 6 5 ha
owartoSci: 220.000, O0 zL
rodzaj zabudowy: gara2, stodola, obora, kurnik
tytul prawny: Akt notarial-ny 244I/89 - malzefiska wsp61no56 ma jatkowa
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
przych6d - 15. 000, 00 zl, doch6d - 3. 000, 00 zL

-

malzefiska wsp6lno6i majqtkowa

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: 1)gara2 I2Om2,

2)stodola - 189 m2 3)obora - 180m2,
5)dzialki budowlane - 3x0,14 ha
o wartoSci: 7)721.000,00 zL, 2)258.000,00 ZL, 3)L94.000,00 zL,
4 ) 10. 000, 0 0 zL, 5) 270. 000, 00 zl
tytulprawny:Akt notariafny 244L/89 - malzehska wsp6lno6i majqtkowa

4)kurnik -

25m2,

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiotc6w, w kt6rych uczestniczEtakie osoby-nale?y poda6 liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udziaNy
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0%oudzialow w sp6lce:

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam :udziaty w innych sp6lkach handlowych-nale2y poda6 liczbg
udzial6w
dotyczy ..........

nie

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zL

i emitenta

0 z!-

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczeslniczqtakie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
-.i
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niZI0%

akcji w sp6lce:

nie dotycay,..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zl-

i emitenta
malzeriska wsp6lnoSi

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6liczbg

akcji: ICU Dystrybucla
maj 4tkowa

tr

6d2-Teren S.A. - 45 szL.

-

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mallonek, z wylqczeniem mienia przynaleZtego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkSw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaNo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotvczv

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4 (nale?y poda6

dzialalnoSci):

- osobiScie

nle

nie

formg prawn4 i przedmiot

d,otyczy

doty cly...........

- wsp6lnie zinnymi osobami

nie

dotycly...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

OzL

2. Zar zqdzam dziaLalno S ci q go sp o dar czq lub j e stem prze d stawi ci el em p elnomo cniki em
takiej dziaNalnoSci (naIe?y poda6 formg prawnQ i przedmiot dziaNalnoSci):
dotyczy

nie

- osobiScie

nie

doty cty...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

0

zI-

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doty czy.,..'......
..........

nie dotyczy
nie

.........

dotycay.....,.....

Ztego tytulu osi4gn4lem(gla-) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zI-

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytdtzatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajg6,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutru:

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy - 12.149,I0 zI
2. dieta lawnika - 1.009,81 zL
3. doplaty obszarowe - 4.340,74 zl- malzefiska wsp6lno6i najatkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):
MITSUBISHI ASX l-.8D, 20Ih,
RENAULT 6812, 1988r.

-

mal?enska wsp6lno6i majatkowa
C-360, 1985r.
wsp6lno56 maiatkowa z svnem

URSUS

-

X.
Zobowi7zania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
po?yczki oraz warunki, najakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

nie

dotyczy...........

i

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a),
za

po

danie ni eprawdy

Wr6bl-ew,

lub zataj enie prawdy

dn. IB.12.20IBr.
(miejscowoSi, data)

gr

i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego

ozi kar a p o zb awi eni a wolno s ci.
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