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Uwaga: 
1. 	 Osoba skladaj<lca otwiadaenie obowiCJzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszezeg61ne rubryki nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, nalezv wpisac 
"nie dotyo:y". 

3. 	 Osoba skladajit)c.a oSwiadczenie obowiilzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych 

skladnik6w maj",tkowych. dochod6w i lobow1.iflzan do maj"tku odr~bnego i maj'ltku obj~tego 
matiensk" wspOlnotciot majettkowct. 

4. 	 OSwiadaenie 0 mnle majiltkowym dotyczy majiltku w kraju j za grani~. 
5. 	 OSwiadczenie 0 stanie maiiltkowym obejmuie rowniei wlerzytelnosci pienifi:~ne . 

6. 	 W czE:Sci A oswladczenia zawarte SCI informacje jawne, W ClIilSci B las lnformacje nlejawne 
dotycz<lce adresu zamieszkania sktadaJaJcego oSwiadczenie oral miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

cz~tA 
Ja, niiej podpisany(a) Barbara Nledzielska Kordulewska .... .......................... ............... ....................... , 

(imlona i nazwi~ko orat nalwisko rodowe) 

urodzony(a) ()8..12-1980r ................................................. w Puttusku ...... . 

Wamametal Konstrukcje Sp. z 0.0. Nasielsk ................................................................................................. . 

Specjalista do spraw administracyjno- ksi4:KOwych ....... .......... ..................................................................... , 


(miejsce latrudnienia, stanowisko iub funkcja) 

po zapoznaniu si~ 2: przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzi.jdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. paz. 1875), zgodnie Zart. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzi.jce w sldad matienskiej 
wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce moj majCjtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pienieine: 

- srodki pie ni~ine zg romadzone w walucie polskiej: 96 290,71 rl mafiensk;ll wsp6lnOU: ...................... . 


- srodki pieniE;ine zgromadzone w walucie obcej : Nie dotyczy ............. ............................................ .... . 


- papiery wartosciowe: Nie dotyczy ....... ............. ............................................ ....................................... . 


............................................... na kwot~ : ................... ................................ ........................................... .. 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: .. 189.14....m2, 0 wartosci: 250 OOOzf ............................. . ......................... . 

tytul prawny: wtasnosc mt::i:a ....................... "... ..... . .... ..... .... ....... ..... .... ... . ......................... . 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: Nie dotyczy.. .. m2, 0 wartosci: ................................................ . 
tytul prawny: ................ ................... . ....................................................................... . 
3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: uprawy rolne ............................ , powierzchnia: 8,34 ha.............................. . 

o wartosci: 200 000 zt. .......................................................................................................... . 
rodzaj zabudowy: obora, garai .............................................................................................................. . 
tytut prawny: wtasnosc mt;:i3 .................................................................................................................. . 
Z tego tytutu osiC}gnCjtem(~tamJ w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: P-14 OOOzf, 
0-9000rl 
4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: dziatka 0,25 ha ................................. . 


o wartosci: 30 OOOzf.............................................................................................................................. . 


tytut prawny: wtasnosc m~ia (darowizna) ................................................................................... .. 


III. 

1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 
przedsi~biorcow, w ktorych uczestniczC} takie osoby - naleiy podat liczbe:: i emitenta udzialow: 

...................................................... Nie dotyczy .................................................................................................. . 


udziaty te stanowiq pakiet wie::kszy nii 10"A. udziat6w w spOke: ............................................................ .. 


Z tego tytulu osiC}gnCjlem(e;:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................... . 


2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczbe;: i emitenta udzial6w: 
................................... .. .. Nie dotyczy............................. .. .......... .. 

Ztego tytutu osiC}gnCjtem{e;:tamJ w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............. .. 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsie;:biorc6w, 
w kt6rych uczestniczC} takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

... Nie dotyczy .......................... . 


akcje te stanowiC} pakiet wie;:kszy nii 10% akcji w sp6ke: ........................................................................... . 


Z tego tytutu osi'lgnC}lem(e;:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podac liczbe;: i emitenta akcji: ........... .. 

............... ....... Nie dotyczy..... ...................... .. ............. . 




• 


Z tego tytutu osi~gnqtem(t:tam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci: ..................................... ............. . 


V. 
Nabyfem(am) (nabyi m6j mationek, z wyi<tczen iem mienia przynaleznego do jego maj<jtku 
odr~bnegol ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwi qzk6w, komunalnej osoby prawnej lub lwiqzku metropolitalnego nast~puj<lce 
mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy padac opis mienia i date: nabycia, ad 
kogo: Nle dotyczy...................... . .............................. .................................. .............................. " ........... . 

VI. 

1. Prowadzt: dzialalnosc gospodarc.zq (nalezy podac formE: prawnct i przedmiot dzialalnosci): .... ......... . 

................................................................. Nie dotyczy.... ............................. . .............. ....................... . 

- osobiscie ................ ....................... . 


- wsp61nie z innymi osobami ...................................................................................... .. ................................ . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ............... ................ . 

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnamocnikiem takiej 
dziatalnosci (naleiy padac form~ prawnq i przedmiat dziatalnoki): ... Nie dotyczy................................ . 

- osobiscie ...... . 

- wsp61nie z innymi osobami ................................................................................................................... . 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: ............................ . 


V11. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ... Nie dotyczy................................................ . 


- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy) : ................ ... . 


- jestem crlankiem rady nadzarczej (ad kiedy): .......... ...................................... .. ....... ...................... . 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... ..... ............................ ..... .. ...... ...... ................... . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym docMd w wysokosci : .......................................... . 


VIII. 


Inne dochody osiqgane z tyturu latrudnienia lub lnne; dziatalnasci zarobkowej lub zajE:t, z podaniem 


kwot uzvskiwanych z kazdego tytulu: ........................................................................ . 


Zatrudnlenie w Wamametal Konstrukcje Sp. Z 0.0. Nasielsk -Brutto- 39 323,81zf ............... ...... ........... . . 


Dieta radnego 2400zt ............... ...... .................. ......................................... . 


http:gospodarc.zq


, 


, 


IX. 


Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow 


mechanicznych nalety podac mark~, model i (ok produkcjj): ................................................................. . 


Seat leon 1.6 rok produkcji 2002r }-

Skoda Oktawia 1.9TOI rok produkcji 2oolr. 13 SOOzi matienska wsp6Ino~t: ..... . 

Cictgnik Wladimirec T2SA 1 kabinCi rok produkcji 1988r. 

X. 

Zobowiilzania pienit:i:ne 0 warto~d powyiej 10000 zlotych, w tym zaciCl:gni~te kredyty i poiyczki oraz 


warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, W lwiClzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 


.......................... ............... ...... Nie dotyczy..... ................. . ......................... .. ..................... ............. . 



