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Uwaga:

l.

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

2,

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleLy wpisa6 ..nie dofvczvtt.

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid

prrynale2noS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5"

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

kraju iza granic4.

6. W czgSci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomo5ci.

cz4sc A
Ia,nihejpodpisany(a), Katarzyna Krystyna Wlodarczyk, Urbaniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30. 05.

1973r. w Viiel-uniu

Radna Gminy Wr6b1ew,
Gospodarstwo rol-no-agroturyst.yczne PASJA,
Rakowi-ce II, 98-285 Wr6blew
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22017r. poz. 187 5, z pofin. zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnoSi mai4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

14

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie

dot.y

czy

.........

dotycly........,..

nie dotyczy
. na

il:

nie

kwotg:

nie

doty c2y...,,,...".

l. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartoSci: 500.000, OO z!
tytul prawny: Akt notarialny Nr ANJ 5I12/2001

-

mal2et'rska wsn6l no.(6

maj 4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2)o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: agroturystyka, 14ki, powierzchnia: 2, 2Oha
owartoSci: 100.000,00 zL (wraz z 8 kofimi)
rodzaj zabudowy: stodola, stajnia
tytul prawny: Akt notarial-ny ANJ 5r12 / 2ooi - darowi zna - ma] zefis ka
.,^^;,

1'.^:t
*^-'
'
wspornosc
malatKowa

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

przych6d

- 0 zL,

dochod

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

- 19.000,00 zL -

malzehska wsp6]no6i

ilI"
w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta
udziatow:

1. Posiadam udzialy

n i c rlnf \ra2\r

udziaLy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzialow

w sp6lce:

nie dory czy ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach
udzial6w:
docyczy .,...,..,.

nie

0

zL

handlowych-nalely podai liczbg i emitenta

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

0 zt

It4

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

1. Posiadam akcje
n i a dnJ-rznzrr
v Y va

Y

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?10 % akcji w sp6lce:

nie

dory c2y.........;.

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

nie dotyczy

0 zI

- nalely podai liczbg i emitenta

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0

zI-

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z v,ryl.qczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nale|y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

-

n ia

dnf rrnzrr

u.
1. Prowadzg dziaLalnoSi gospodarczq

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie

(nale|y podai formg prawn? i przedmiot

dotyc zy

nie dotvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

dotycly......,....

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

0

zL

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq,lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podai formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci): ni-e dotyczy

- osobiScie

nie

doty clv..,.....,.,

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

o zI

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

nie dotyczy

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.,...,....

doty czy .........

nie

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

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

0 zI

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tylvlu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

1. dieta radnego - 5.3I4t56 zL
2. dot.acja z Agencji Rynku Rolnego - 45.000,00 zl
- maliefska

r^rsn6lno66 maiatkowa

x.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):
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Mitsubishi ASX, rok produkcji 2076,
OpeI Movano, rok produkcji 2013,
Mebl-e i sprzgt elektryczny bgdqcy na wyposazeniu
- matzefrska wspolnoSc maj4tkowa

domu

i sta;ni

x.
o wartoSci powyZej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnrQte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,wzwiqzku,zjakim
Zobowrqzania pienigzne
zdarzeniem, w

jakiej wysokoSci):

Kredyt konsumpcyjny w wysokoSci 32"000,00 zL
Spoldzielczym w Szadku od dnia 10.06.20I6r.
kapitalu (wraz z odsetkami ) 39 .691 , 82 zL
miesigcznych, wysokoSc raty 66I,65 zI. Stan
3I.I2.2011r. - 27 .188,46 zL.

zaci4gnigty w Banku
do 09.06 .202h " Suma
Splata w 60 ratach
zadluzeni-a na dzieh

"

Kredyt leasing na zakup samochodu w wysokoSci 41.000,00 zL
zaci4gnigty w Getin Bank Leasing od dnia 25.IL20I6r.
do 25 .70 .202h . Suma kapitalu (wraz z odsetkami ) 41,.052,63 zI
SplaLa w 50 ratach miesigcznych, wysokoSc raty '/83n96 zI_. Stan
zadluzenia na dzieri 31 .I2 .2017r. - 35. 062,16 zL
"

.

- malzefrska wsp6lnoSc

ma

j qt.kowa

4

Vr
till

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $

I

Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 30.04.2018r.
(miejscowoSi, data)

