o

swrADczENrE MAJATKOWE
radnego gminy
Wr6b1ew,
(miej

Uwaga:
1"

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

2.

Jei'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleLy wpisad ..nie dotvczv".

3.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5lid

w konkretnym prrypadku zastosowania,
przynale2noS6

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsptflnoSci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju izagranicq.

f,.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigine.

6.

W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.
czgSci

CZ4SC A
Ja,ni2ejpodpisany(a),

Krzysztof Jan Wodzinowski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.72.

1956r. w Byrowie

Radny Gminy Wr6blew,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro powracowe
w Sieradzu
(miej s ce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22016r. po2.446, zp6Ln. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigzne zgramadzone

r^rqnAl nn66

w walucie polskiej: 12"386,03 z! -

malzehska

m: i :ilrnr^r:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

kwotq:

il:

ni-e dotyc2y...........

194 m2,o wartoSci: 218.000,00 zL
notarialny, Rep.A Nr 7912/90

t5rtul prawny: Akt
maj qtkowa
2.Mieszkanie o powierzelni:

tytulprawny:
maj 4tkowa

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

nie dotyczy

. na

1. Dorn o powierzchni:

nie

- malzeiska

wsp6lno56

12,2 m2, o wartoSci: 35. O0O, O0 z!
Akt notarialny, Rep.A Nr 4918/2004 - malzet'rska wsp61no56

3" Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: g o s p oda r s two o g 6 1 no r o I ne, powierzcltnia: 1 3, 6 O h a
o wartoSci: 650. 000, 00 zIrodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodola, gara2e
tlrtul prawny: Akt notarial-ny Rep.A Nr I912/90 - malzedska wsp6lnoS6
maj 4tkowa
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

- 41 .533, 00
wsp61no56 majatkowa

przych6d

z1 , doch6d - 3.232,00 z] -

malzet'rska

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

III.
w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prarvnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby-nale?y podad liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzia\y

-.i ^
lll9

.i^+.,^-,,
qvuyvLy

udziaNy te stanowi4 pakiet

wigkszy niLllYo udzial6w w sp6lce:

nie

doty czy ..........

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

0 zI

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbE i emitenta
dotyczy ..........
udzial6w:

nie

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

0 zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbq i emitenta akcji:
nie dotvczv ..........

1. Posiadam akcje

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy

niz l0 % akcji w sp6lce:

nie doty cly,..........

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

zI

2. Posiadam akcje w innyeh sp6lkach handlowych-nale2y podac liczbg i emitenta
akcii: nie dotvczv

Z

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

w roku ubieglym

dochod

w

wysokoSci:

O zI

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwtqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu-nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:
ni o r]airrnzrr
u y va

y

VI.
1"

Prowadzp dziaLalnoSi gospodarczq(nale?y podad formq prawne i przedmiot
dziaLalnoici): nie dotyc zy,.
- osobiScie

nie dotvczv .........

- wsp6lnie ztnnymi osobami

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: O zr

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziatalnoSci (nale?y podad formE prawnqi przedmiotdzialalnosci): nie dotyczy
- osobiScie

nie dotvclv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty czy ..........

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

0

zL

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):
- jestem

czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

nie

nie

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

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

nie

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doty czy .........

nie

doty cty...,.......

ZIego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci:

0

zL

VIII.
Inne dochody osi4gniEte zlyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1 . dieta radnego - 6. B 36,28 zL
2. wynagrodzenie ze stosunku pracy 3. doplaty obszarowe - 9.312,56 zI

15,8'7'7,47

zL

- mal2eriska rdSh6l no66. m:ieJ_ kowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyhej 10 000 zLotych(w przypadku pojazd6w
mechantcznych nalezy podai markQ, model i rok produkcji):
Samoch6d BMW E4631Bj-, rok produkcji 2002,
Clagn:-k Ursus MF5314, rok produkcji 1995
mrr-fl,n
r^rqnA1^a6A
- m:1iaf,<Va
arKowa
".-polnosc mal

X.
Zobowiqzania pieniEzne o wartoSci powyzej 10 000 zl.otych, w tym zacrryniete kredyty i
poLyczktorazwarunki, na jakichzosta\y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jal<im
zdarzemem, w jakiej wysokoSci):
Ar"r IUfllyulr/
ral nrral
Krerjrzt rrrvveruJUyJrly
i nwest\/.,,1-.,
--r,,.^ arrrnf
z.ar-.):r^rni ef rz W BankU
r\ruuJU
^- 4q^uIJ
lrq
zavrqYllf,vLJ
Y!urluuw
Sp6ldzieIczym w Sieradzu w dniu 22.12.20I0r. do dnia 30 " 11 .2020r " w

wysokosci 55.000,00 zL. Oprocentowanie zmienne: 5%. Rata kapitalowa
540,00 zL, wraz z odsetkami 500,00 zL. Stan zadluzenia na dziefi
3I.I2 "2016r " - 14 . 800, 00 zL
^^AA
^^--+l-^
marzensKa wspornosc
malatKowa
- *^1;^<-l--,,^^/.1

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

Wr6b1ew,

dn.

28

.04.2011r.

(miejscowo6C, data)

