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Uwaga:

1'

Osoba skladajQca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodne go

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2'

z

prawd4, starannego

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad ,.nie dotvczv".

3' Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochoddw i zobowi4rui
do maj4tku
odrgbnego i mai4tku obigtego malzerlskQ wsprfrnosci4 mai4tkowg.

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju

5.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rriwniei,wierzytelnoSci pienigine.

6'

W czgsci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zasinformacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce

izz granic4.

poloienia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja,ni2ejpodpisany(a),

Krzysztof .fan Wodzinowski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

zt.I2.1956r.

w Bytowie

Radny Gminy Wr6b1ew,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizaclj- Ro]nictwa, Biuro powratowe
w Sieradzu
(mie.j sce

zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22017r' poz. 1875, zp62n. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnos6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

ru

I.
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone
wsp61no56 majqtkowa

w walucie polskieji 6.925,08 zL- -

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartoSctowe:

kwotg:

il:

nie

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

2I8.000, O0 zInoLarialny, Rep.A Nr I912 /90

l. Dom o powierzchni: 194

Akt

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

nie dotyczy

. na

tytul prawny:
maj 4tkowa

malzeflska

m2,o wartoSci:

- malzefiska wsp6Ino56

2. Mieszkanie o powierzchni:'l 2, 2 m2,o wartoSci: 35. O0O, 00 zl
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.A Nr 49'lB /2004 - malzeflska wsp6lno56
maj qtkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: g o s p oda r s two o g 6 1 no r o I ne, powierzcltnia I 3, 62ha
o wartoScr: 650. 000, 00 zI
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodola, gara2e
tytul prawny: Akt notarial-ny Rep.A Nr I9'12/ 90 - malZefiska wsp61no66
ma i:

r!!sJrvrrv'r5

I knr^ra

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
przych6d - 46.561 ,63 zL , doch6d - 8.34'7,92 zL - malzef.ska
wsp6lno66 maj4tkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

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

1. Posiadam udzialy

I ^
I]J.

i^r--^--.

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni?l}Yo udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotyczy .....'.'..

0

.......'..

zL

- nale?y poda6 liczbg i emitenta

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

o

zL

ry.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby
n i a

r{nl- rznzrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

- naleZy podad liczbg i emitenta akcji:

l0 % akcji w sp6lce: nie doty c2y..........,

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
akcji: nie dotyczy ..........

-

naleZy poda6 liczbg

i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
V.
Nabylem(am) (nabyl m5j mallonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi1zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaNo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
n i a rlnl- rzn zrz

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4 (naIe?y podad

dzialalnoSci):

- osobiScie

formg prawn4 i przedmiot

nie dotyczy..

nie dotyczy

.........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

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

0

zL

dziaNalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
dotyczy
takiej dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno$ci):

2. ZarzEdzam

osobiScie

nie

nie

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

- wsp6lnie ziwrymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zr.

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

nie

nie dotyczy

- jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

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

doty czy .........

nie

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

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zt

VIII.
Inne dochody osiEgnigte zgvNu zatrudnienia lub innej dziaNalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 6.925,08 z!-

2. wynagrodzenie ze stosunku pracy - 64.618,35
3. doplaty obszarowe - 9590,20 zI

zL

- ma l2eriska wsn6l nn66 mai atkowa
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej l0 000 zNotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
Samoch6d BMW E45318i, rok produkcji- 2002,
Ci4gnik Ursus MF5314, rok produkcji 1995

- malzeflska

wsp6J-no5i majqtkowa

X.
Zobowi1zania pienigZne o wartoSci powy2ej l0 000 zNotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarueniem, w jakiej wysokoSci):
Kredyt. j-nwestycyjny na zakup grunt6w rolnych, zaciqgnigty w Banku

Sp6ldzielczym w Sieradzu w dniu 22.12.20I0r. do dnia 30.11.2020r. w
wysoko6ci 65.000,00 zl. Oprocentowanie zmienne: 58. Rata kapitalowa
540,00 zL, wraz z odsetkami 600,00 zk. Stan zadluzenia na dzlefl
3I.72.2011r. - 14.800,00 zI
- mal2efiska wsp61no56 majatkowa

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iznapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

tllr6hler^r- dn. 19.04.2018r.
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(miejscowoS6, data)

