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.06.,0 4..247.6r,.,,,,

Uwaga:

1. Osoba skladajqca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2"

Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiry wpisai ,.nie dotyczy""

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego malZerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

6. W czp5ci A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoS ci.

CZ4SC A
Ja,ntzej podpisany(a),

Katarzyna Krystyna

Wloda

rczyk, Urbaniak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko lodowe)

urodzony(a) :0. 05. 1973r

" w wiefuniu

Radna Gminy Wr6b1ew,

wlasna dzialalnoS6 gospodarcza - wlaSciciel- - PHU PASJA Katarzyna
Idlarl: razttV p.kOWiCe II , 98-285 WrObleW
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l5r.poz.l5I5,zpoLn.zm.),zgodniezaft.24htej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrEbny:

t{.{

I.
Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pienigzne zgromadzone

w

walucie polskiej: 10.

OOO,

OO

wsp6lnoSi maj4tkowa

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery waftoScrowe:

zL -

malzeriska

nie doty cty...........

nie dotyczy
. na

kwotg:

nie

doty c2y.............................

il:
l. Dom o powierzchni: 150m2, o warloSci: 350.000,00 zt
tytul prawny: Akt notarialny Nr ANJ 5I12/2001 - malzefrska wsn5l no(6

maj 4tkowa
2.Mreszkanie o powierzcl'ni: nie doty czy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: agroturystyka, 1qki, powierzchnia: 2, 2Oha
o wartoSci: 80.000, OO zL (wraz z 6 kohmi)
rodzaj zabudowy: stodola, st.aj nra

tytulprawny:Akt notarialny ANJ 5I12/2001 - darowizna
Ztego tytulu osi4gnqlem(qtram) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

przychod - 0 zL, doch6d - 0 zI
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy

owartoSci: nle dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
1

udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale2y podad liczbp i emitenta
udziaLow:

. Posiadam

ni

a

rlnf

y vL
v \t-t\l

y

udzialy te stanowiqpakiet wiqkszy nrZ l0o/o udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

..........,........

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubiegtym doch6d v/ wysokoSci: O zt
2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotvczv ..........

-

nale?y podad hczbE

i emitenta

Z tego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podad liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a

r'1nJ-

\ta2\/

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy

nrLI0 % akcji w sp6lce:

nie doty cty.".........

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

0

zL

- nale?y podad hczbg i emitenta

w roku ubieglym

dochod

w

wysokoSci:

0 zI

V.
Nabylem(am) (nabyt moj malhonek, zwyNqczeniem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
n i o dnl_ rrnzrz

VI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq(nale?y

dzialalnoSci): eHu PASJA
rrqlrrai

podai formE prawne i przedmiot

Katarzyna wlodarczyk - wlaScicief - handel-

j-

:crn1-rrrrzql_rrczno

- osobiScie wlaS

ci cie1.........,...

- wspolnie zrnnymr osobami

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

Przych6d - 106.815,84 zL, dochod
- m: l ie 6sk: r^rso6Ino66 ma-r atkowa

- 40.I93,63

zL

2.Zarzqdzamdziatalnoici4gospodarczqlub jestemprzedstawicielempelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podac formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy
- osobiScie

nie

dotvcav...........

- wso6lnie z innvmi osobami

nie dotvczv

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

0 zt

,t6{

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : n i
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem
-

e

nie dotyczy

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dot

yc

2y...........

..........

doty czy .........

nie

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

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

0

zL

VIII.
Inne dochody osi4gniqte z tytvlu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 5.246,40 zL
,,^^^l
^^AA
^^ --+l-^
wspo_Lnosc
malatKowa
--a;^'a-1.- ma.izensKa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac markq, model i rok produkcji):
Tr:kf

nr

Mnqqarz

F-ornrrqnn

rnk

OpeJ

Vivaro, rok produkcji

nrndrrkci

i

l gR?

2005,

Mebfe i sprzgt elektryczny bedacy na wyposazeniu domu i stajni
-

m:lloAqVz

..,po-Lrrosc

r^rqnA1^^64

mrrrflzn
rnaJ

4LKOWa

X"
Zobowiqzania pieniEZne o warto6ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci4gmpte kredyty i
poLyczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

nie dotyc2y...........

4

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i?napodstawie art"233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6bJ-ew,

dn.

06.04 .2016r.

(miejscowoSi, data)

1 1 -05- 2016

