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Uwaga:
1.

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

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania,
naleZy wpisad ..nie dofyczy".
3.

Osoba skladaj4ca o3wiadczenie obowi4zana jest okre5lid

przynale2noS6

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2er[sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

3. O5wiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wnieiLwierzytelnoSci pienigZne.

6.

czgSci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce

W

poloZenia nieruchomo5ci.

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Katarzyna Krystyna Wlodarczyk, Urbaniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

:0. 05. 1973r. w wieluniu

Radna Gminy Wr6b1ew,
Gospodarstwo rol-no- agroturysLyczne
Rakowice 11, 98-285 Wr6blew

PASTTA,

(miej sce zalrvdnieria, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 20IBr. poz. 994 z pofln. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnoS6 mai4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

Wt

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie
. na

nie

d.ouyczy .........

nie dotycay...........

doLyczy

kwotg:

ii:

nie

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

Dom opowierzchni: rso m2, o wartosci: soo.000, O0 zL
tytul prawny: Akt notarialny Nr ANJ 5L12/2001 - malzefiska wsp61noS6
maj 4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: a g ro tury s t y k a, I qk i, powierzchnia: 2, 2 oha
owartoSci:100.000,00 zL (wraz z 8 kohmi)
rcdzaj zabudowy: stodola, sta j nia
1.

tytulprawny:Akt notarialny AldJ 5172/2007
'
r^rqnAl nn6F ...-J
- mer 4rKowa

- darowizna -

malzehska

ZIego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
- 0 zL, doch6d - 0,00 zI - malzet'rska wsp6lno56 ma;qtkowa

przych6d

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie doLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta
udzial6w:
ni

a

rlnl- rznzrr
e-r,....,,.,'

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10Yo udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

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

0

..........

zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych -nalezy podac liczbg i emitenta
udzial6w;
doty czy ..........

nie

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

0 zL

\r,a

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych tczestnicz4takie osoby -naIeLy podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

ni a r{nl- rrnzrz ..........
"-1

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 Yo akcji w sp6lce:

nie

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

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

0

zI-

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely poda6 liczbg i emitenta
akcji: nie doLyczy

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

O

zI-

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mathonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
ni a rlnl- rznzrr

VI.
1. ProwadzE dzialalno56 gospodarcz4(nale?y poda6 formg prawn4

dzialalnoSci):

- osobiScie

i przedmiot

nie dotyczy

nie dotyczy

- wsp6lnie z innyni osobami

nie dotycty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: O zL
2. Zarz4dzam dzialalno Sci4 go spodar czq lub j e stem przedstawicie lem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie doLyczy

- osobiScie

nie

dotycay...........

- wsp6lnie z innyni osobami

nie dotyczy

..........

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

Iq

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

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdtt. (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotycay...........
..........

nie dotyczy
nie

.........

dotyc2y...,.......

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z ty4rilu zatrudnienia lub innej dziaNalnofici zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. dieta radnego - 3.543,04 zI
2. dotacja z Agencji Rynku Rolnego - 56.000,00
- mrlio6qlrr

zL

r^rqnAl^^AA
..

^^i-+1,^
4rKowa
-po_Lnosc mal

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
Traktor Mossey Ferguson, rok produkcj i l-987 ,

Mitsubishi ASX, rok produkcj i 20L6,
Opel Movano, rok produkcji 2013,
Mebfe i sprzgt elektryczny bgdqcy na wyposazeniu domu i stajni
- malzefska wsp61noS6 najq.tkowa

X.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt leasing na zakup samochodu w wysoko6ci 41.000, O0 zL
zaci4gnigty w Getin Bank Leasing od dnia 25 .1-1-.201,6r.
do 25.1-0.202Ir. Suma kapitalu (wraz z odsetkami) 4I.052,63 zL.
Splata w 6O ratach miesigcznych, wysoko66 raty 783 ,96 zL. Stan
zadlu2enia na d2ieh 16.09.201-8r. - 29.79O,48 zI-.

T{rarlrrf

hinnfd^z.rav

z.ar-.iaonietrz

r^r P.:nlrrr uyvrv-rurualrr,
enA}rlZ.iefCZ.Vm

W WarCie

W dniU

.201-8r. w wysokoSci 250.000, 00 zI- na rozbudowg budynku
gospodarczego. Termin splaty
29.04.2033r., splata w 180 ratach
miesigcznych, wysoko66 raty 2.331,46 zI-. Stan zadluzenia na dzieri
16.09 .20t8r. - 242.981 ,62 zI08.05

- malzefiska wsp6l-noSi maj4tkowa

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn. 1,6.09.2078r.
(miejscowo6i, data)
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