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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

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

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleZy wpisa6 ..nie dofyczY".

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienipZne.

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsce

6. W czpsci A oSwiadczenie
poloZenia nieruchomoS ci.

CZ4SC A
Ja,niZej

podpisany(a), Katarzyna Krystyna wloda

rczyk, Urbaniak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30. 05.

1973r. w wiel-uniu

Radna Gminy Wr6blew,
GospodarsLwo rol-no-agroturystyczne PASJA/
Rakowice 7I, 98-285 Wr6bfew
(miejsce zatrudnienia, stanowislco lub funkcj a)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnra B marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U,
z2016r. poz. 446, zpoLn. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZefskiej wsp6lnoS6 majatkowej lub stanowi4ce rn6j maj4tek odrgbny:

nll,,l,

I.
Zasoby pieniqzne:
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

nie

dotyczy.......,.

nie dotyczy

- paplery wartoSctowe:

. na kwotE:

il"
1.

nie dotyczy

nie

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

Dom o powierzchni: 150 m2, o warloSci: 350.000,00 zItytul prawny: Akt notarialny Nr ANJ 5712/2001

maj4tkowt

2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotyczy

.
m", o wartoSci:

- malzefrska wspolno66

nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: agroturystyka, lqki, powierzchnta: 2 , 20ha
o wartoSci: 80.000, 00 zL (wraz z 6 kofrmi)
rcdzaj zabudowy: stodola, stajnia
tytul prawny: Akt notarialny ANJ 57'7 2 / 2001 - darowi zna - mal zehs ka

wsp6lnoSc ma;qtkowa

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

przychod

- 0 zL,

doch6d

-

O zL

4. Inne nieruehomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam
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udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy ntLl0o/oudzialow w sp6lce:

nie dotyczy ".................,

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2, Posiadam :udzialy w innych sp6lkach
dotvczv ..........
udzial6w:

0 zt

handlowych- nale?y podai liczbE i emitenta

nie

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

o zr.

IL,x

IV.
w sp6lkach handlowychzudziaLem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale2y poda6 liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
-.1 ^ .]^+,,^-,,
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akcje te stanowi4pakiet wiEkszy

nr?l0

o/o

akcli w sp6lce:

nie dotyc-ly...........

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

0 zl

w innych sp6lkach handlowych- naleLy podai liczbE i emitenta
-l^ts,,.
rrre^ cro
Lyczy
aKU.jr;
^1.^ii. -.i

2. Posiadam akcje

Z

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w roku ubiegtym dochod w

wysoko6ci:

0

zr

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z wyl4czeniem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe?y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:
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VI.
1

g dziaLalnoS i go sp o dar czq (nale2y p o d a6 formE prawn e i prze dmi ot
dzialalnolci) : co s p o da r s two r o I no - a g r o t u r y s t y c z n e PAS JA

. Prowadz

- osobiScie wtaS

cici

el-.............

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSct:

Przych6d - 446"9I0t66 zL, dochod
- ma l2eisk: wso6l-noS6 mai atkowa

- 10.7I2,2I

zL

2. Zarzqdzam dzial.alnoS c i 4 go sp o d arczqlub j e stem prze dstawi c i e I em p elno mo cni ki em
takiej dzialalnoSci (nale|y podad formq prawne i przedmiot dzialalno1ci): nie dotyczy
- osobi6cie

nie

dotv czv...........

- wsp6lnie zrnnymr osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

V,,{

vu.
W sp6lkaeh handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie dotyczy

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,"........

nie dotyczy
nie

..,......

dotyczy....,.,....

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI

VUI.
Inne dochody osi4gniEte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajpc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

1. dieta radnego - 5.246,40 zL
2. dotacja z Agencji Rynku Rolnego - 45.000,00 zI
-
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyZej 10 000 zlstych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markq, model i rok produkcji):
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Mitsubishi ASX, rok produkc;i 2016,
OpeJ- Movano, rok produkcji 2073,
Meble i sprzgt elektryczny bedacy na wyposazeniu
-
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X.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych,
po?yczkr oraz warvnki, na jakich zostaly udzielone (wobec
zdarzenrem, w jakiej wysokoSci):

domu

i st.ajni

w tym zaciqgniEte kredyty i
kogo,wzwrqzku,zjaktm

Kredyt konsumpcyjny w wysoko6cr 32.000,00 zL zar-.j aon ierrz w Banku
Sp6ldzieIczym w Szadku od dnia 10.06 .20I6r. do 09. 06 .202Ir . Suma
kapitalu (wraz z odsetkami ) 39 .69'l , 82 zL Sptata w 60 ratach
miesigcznych, wysoko6i raty 66L,65 zI. Stan zadlu2enta na dzien
3I.72"2016r. - 35.'728,04 zL.
Kredyt leasing na zakup samochodu w wysokoSci 41 . 000 ' 00 zL
zaci4gnigty w Getin Bank Leasing od dnia 25.IL.2016r.
d.o 25.I0"202Ir. Suma kapitalu (wraz z odsetkami) 4I.052,63 zL'
Splata w 60 ratach miesigcznych, wysokoSi raty '/ 83,96 zl-. St.an
zadlu2enia na dziefi 31 .I2.2015r. - 39.4'18,45 zL.
.
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolno$ci.

Wr6blew, dn. 28.04.2071r.
(miejscowoSi, data)

