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oSwLq,DczENIE MAJATKo
radnego gminy
Wr6bl-ew
(

Uwaga:
1.

2.

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

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
nale?y wpisad,.nie dotvczv"i

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 prrynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarfi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerflsk4 wsp6lno5ciq maj4tkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju iza granicq.

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rtfwniei wierzytelnoSci pienigZne.

jawne, w czgSci B zafi informacje
oSwiadczenie oraz miejsce
skladaj4cego
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania
poloienia nieruchomo5ci.

6. W'czgsci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje

cz4sc A
Ja,ni1ejpodpisany(a), Andrzej cupryniak
(imiona i nazwisko oraT nazwisko rodowe)

urodzony(a)

26.02.1966r. w Sieradz

Obslugi Szk6d Komunikacyjnych i
Majatkowych, ul. Turystyczna 44J, 20-201 Lublin, Specjalista ds.
Obslugi S zk6dlSwiadczeri
PZU SA w Warszawie, Centrum

Radny Gminy Wr6b1ew
(miejsce zakudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zaporraniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
iZOtSl.poz. 1515, zpoLn.zm.),zgodniezart.24htejustawyo$wiadczam,zeposiadamwchodz4cew
sklad malzeriskiej wsp6lnosi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 55000,
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- 581,3195 jedn. x 138,51 : 80518,56 zIFundu"sz inwestycyjny - Indywidualne konto emerytalne:
61,383 jedn" x 130t98:8039,95 zI-

malzefska wsp6lnoSi maj4tkowa

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

- papiery wartoSciowe:
.

il:
1.

nie dotycly...........

nakwotg:

nie

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

Dom o powierzchni: 12 6 r*, o warto6bi: 300 . 000, 0O ztr

13 /2006 z dn. 09. 01 .2006r.
.vsn6l
no66
maiaf
qu
kowa
w9yvrrrvou
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2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m', o wartoSci: nie dotyczy
t5rtul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: qo sp oda r s two ro I ne, powierzchnia: 1, 0 5 ha
owartoSci:35.000,00 zL (z dz:-alka - grunt pod dom o pow' O,04ha)
rodzaj zabudowy: budyne k mies z kalny

lrtul prawny: Pozwolenie na budowg
*^a*^.^^r.ItLda zulIJ

[rtu]prawny: a)

31 /1-1"/04, b) Akt notarialny,
malzefiska wsp6lnoS6 maj4tkowa

Akt notarialny, Rep. A Nr

Rep. A Nr 6425/05

-

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym pruych6d i doch6d w wysokoSci:

Przych6d

- 0,00 zL, doch6d - 0,00 zI

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:budynek qospodarczy z warsztatem w budowie o pow. 2'79m2
o wartoSci: 140.000, 00 zI
tytul prawny: pozwolenie na budowg AB. 67 40 .I94.2013 z dn. 13. 05 .20I3r .
- malzeflska wsp61no56 maj4tkowa

IIr.

w sp6lkach h'andlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6 liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam :udzialy

nie dotyczy

..........

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz

I0%;o

udzial6w w sp6lce: nie dotyczy ...................

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

0 zL

2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych-naleZy poda6 liczbg i emitenta
tdziaN6w: nie dorvczv ..........

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci:

0 zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudziahem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale|y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a rlnl-rznzrr

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10

%o

akcjiw sp6lce: nie dory c2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleay podad liczbE

akcji:

z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w

roku ubieglym doch6d

z!

i emitenta

w

wysokosci:

o

zr

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek,zwylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbycittw drodze przetargt-nale|y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:
n i ^ uv
l^+..^-..
rrre
uy wLy

vI.
1. Prowadzg dzialarnos6 gospodarczq (nalezy poda6 formg prawn?

dzialalnoSci):
- osobi5cie

nie dotyczy

nie

i przedmiot

..................

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

- wsp6lnie z innl'rni osobami

nie

doly cty...........

Z tego tytulu osi4gnqlem(Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2. Zarzqdzam dzialalno Sci4

go

spodarcz4 lub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem

takiej dzialalnoSci(nalezy poda6formgprawn4iprzedmiotdzialalnoSci):
osobiScie
- wsp6lnie

z

nie

nie doryczy

doty cty...........

ziwrymi osobami

Oztr-

nie dotyczy

..........

tego tytulu osi4gn4lem(Ela-) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

0 zr-

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : n i
-

jesterh czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem
-

nie

e

do

ty c zy ...........

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

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dory

nie

czy

.........

dory cly...........

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

vrII.
Inne dochody osi4gnigte ztfiiftu zatrudnienia lub innej dziaNalnolci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytulu:
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 94.296,5121_

2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy Zony - 33.125,382L
3. dieta radnego - 6.836,28 zI_

- malzefska wsp6lno56 maiatkowa
rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zl.otych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
Sam. otobowy opel astra II combi, rok produkcji2006 o wartosci 10500,00 zl.

malzefiska wsp6lno6i ma;qtkowa.

x.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po2yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) :
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PowyZsze oSwiadczenie skladarn Swiadomy( a), i2 napodstawie art. 233 .1 Kodeksu karnego
$
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikanpozbawienia wolnosci.

Wr6b1ew,

dn. 24.04.2011r.
(miejscowoSi, data)
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