w,:,![ffiilt

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

Nr karcelaryrri

w6jt+ zastgpcy w6jta,
1

Woclawek, dnia 27.04.2018

r.

Uwaga:

obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisa6 ..nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no€6 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzari do majqtku odrgbnego imajqtku objetego
mal2eriskq wsp6lno5ciq majqtkowq.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraiu i za granicq.

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniezne.
6. W czgsci A oswiadczenia zawarle sq informacje jawne, w czg5ci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.
czEsc A

Magdalena Anna Korpolak-Komorowska (Korpolak)
podpisany(a),...................
Ja, nizei

.

ii.i""" i"t.*"r" "i".
""J"r"r"aj*;i

urodzony(a) 26 marca 1972 r. we wloclawku.

Urzqd Miasta Wloclawek, ul, Zielony Rynek 11/13 87-800 Wloclawek

zastepca Prezydenta Miasta ds. rozwoiu i inwestycii
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczel przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
tggb r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z aft. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w aklad malzehskiej wspolnosci majqtkowej lub stanewiqee mqi m4qtek edrebny:
t.

Zasoby pieniezne:
srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 109 569,48 zl matiefiska wsp6lnota maiqtkowa

-

Srodki pieni9zne zgromadzone w walucie obcej NIE DOTYCZY

papiery wartosciowe NIE DOTYCZY
na kwotg:

.

1. Dom o powierzchni 106,20 m2, o wartosci: 260 000,00 zlwfazz dzialka o powiezchni 00,20,67 ha o
warto6ci 60 OOO,O0 zl, tytul prawny: wsp6lwlasno56 - wsp6lnota maiqtkowa
2. Mieszkanie o

powierzchni: NIE DOTYCZY

m2, o

wartosci:

... ..tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa:..............

..

..

powiezchnia:

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci: ....................

4. lnne nieruchomosci:
y1 udziatu (spadek) dom

jednorodzinny o powierzchni 110 m2 dzialka 00,1000 ha o warto6ci 380 000,00 zl

(calo56), odrebny majqtek

l[.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

-

nalezy poda6 liczbe i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY
udzialy te stanowiE pakiet wi?kszy niz 10Vo udzial'w w sp6tce:

Ztego tytulu osiqgnalem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................
tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY
akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcjiw spolce: .................

..

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

..

....

.

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j ma|zonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr9bnego) od Skarbu
panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby

prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujEce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu

-

nalezy

poda6 opis mienia i date nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vt.
1. prowadzq dzialalnose gospodarczq2 (nalezy poda6 forme prawna i przedmiot dzialalno5ci): NIE DOTYCZY
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2. ZarzEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dzialalnoSci (nale2y
podad formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): NIE DOWczY
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1.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
NIE DOTYGZY

-

jestem

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-;.;;
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............

.

.

2. W sp6ldzielniach:

NIE DOTYCZY

-

jestem

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

_;;;;;;";;;;"';;.;;u.",.-'".,,....'......'..........'.
Z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -.. ..

..

'

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcza:

NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiEgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..

.....

"'

vl[.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia{alnoSci zarobkowej lub zaj96,

z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Wynagrodzenie za pracg Urzqd Miasta Wloclawek
Inne ir6dla

-

1 910,84

- doch6d 14o 265'55 zl

zl

tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 o0o zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
podad marke, model i rok produkcji):

Ar
L,tt1

Samoch6d osobowy Peugeot 308, rok produkcji 2008
Samoch6d osobowy Mazda CX{, rok produkcji 2015
MaAefi ska wsp6lnota majqtkowa

x.
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciegniete kredyty

i po2yczki oraz

warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokosci):

Kredyt splacono w lipcu 2017

rrnego za podanie nie-

.&l.fr ,2rJl-4-r.
..$t**tr.rvr,
(mi€j6$owog6l data)

1

.

..

Niewla6ciwe skre5li6.

, i,iii'o"tv*v oii"ranosci wytvvorczel w rolnictwie w zakresie
rodzinnego.
! Nie dotlczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'

produkcji roSlinnej i

^rierzqcej,

w formie i zakresie gospodarstwa

