oSwnDCZENIE MAJATKowE
radnego gminy

Uwaga:
o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pY^wd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

1. Osoba skladaj4ca
2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiLy wpisad ,,nie dofyczY".

w konkretnym przyp^dku

zastosowania,

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4"

iza granic1.

4,

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

5"

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienipZne.
oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoS ci.

6. W czpsci A

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a),

Andrzej sobiera;

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.07
n^r-..
ndulry

.1959r. w Sieradzu

-... rr-lb1eW,
--..:
vv! l
urrrJlry

Instalacje Sanitarne i C.O. Andrzej Sobieraj'
Drzazna 5A, 98-285 Wr6blew - wlaSciciel

PPHU .,SOBIERAJ"

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z2016r. poz. 446, z po1n. zm.), zgodnie z aft. 24h teJ ustawy oSwiadczam, ze posiadalr wchodzqce w
sklad malzef,skiej wsp6lno56 rnaj4tkowej lub stanowiqce m6j rnajqtel< odrgbny:

po

I.
Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pieniqzne zgromadzone

-,^^A1^^AA
wJPUf llUDU

w

walucie polskiej:

malzedska

qL
lrrqJ
----*.kowa

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej:

nie

doty czy.'.'.'..'..

nie dotyczy

- papiery wartoSctowe:

. na kwotg:

il:
1.

60.000,00 zL

nie

dotyczy.....'.....

Domo powierzchni: 150 m2, o wartoSci: 5OO.0OO, OO zL

tytul prawny: Pozwofenie
,.'cnAt na66 m: jaLkOWa

2. Mieszkanie o powierzchni:

na budowg PA 135I/342/2004 -

nie dotyczy

mz) o wartoSci:

malzenska

nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo o96lnorolne, powieruchnia:2, BOha+30ar6w
dzialka zabudowana +dzialki o powierzchni 75ar6w
owartoscr: 56.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: nie doLyczy

tytulprawny:Akty notariafne: Rep.A Nr 124/2014, Rep.A Nr 2398/96,
Rep.A. Nr 5699/2000, Rep.A 106/2015

-

ma].zehska wspo1no56 majqtkowa
Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

przych6d

- 0 ZL, doch6d - 0 zL

4. Inne nieruchomoSci:

qara2e i pomies zczenla gospodarcze - 225 m2
owafioscr: 150.000,00 zL
tytulprawny:malzeflska wsp61noS6 najatkowa, Pozwolenie na budowg

powierzchnia:

PA

135r/342/2004

ilI.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestnrczqtakie osoby-nale?y podai liczbE i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w:
-.; ^
rrfg

l^+.,^-.,
uvvvvLv

udzialy te stanowi4pakiet wiEkszy nr2l0o/o udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy '.'...'...

Ztego tytulu osi4gnqlem(gtam) w rolru ubieglym dochod w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai bczbg
dotvczv ..........
udzial6w:

i emitenta

nie

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

IV.
w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestmczqtakie osoby - naleZy podai liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

nie dotyczy

..........

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy

niLI0

Yo al<cji

w sp6lce:

nie dotyc?y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcii:

Z

0 zL

handlowych- nale?y poda6 ltczbg i emitenta

nie dotvczv

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj maLzonek,zv,,ylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Panstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1

. Prowadz

(nale?y poda6 formE prawn4 i przedmiot
,,soBrERAJ" rnsl-a1acj e sanitarne i c. o ' Andrze

g dzialalnoS6

dzialalnoSci):

leHu

go spoda r czq

j

Sobieraj
- osobiScie

nie

- wsp6lnie

zintymi osobami

dotvczv...........

nie

dotyczy...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

przych6d - 443.730,55 zI, doch6d
- malzehska wsp6lnoSc majatkowa

- 34.422,68 zI

2, Zarzqdzam dzialalno S ci4 go sp o d ar czqlub j estem przedstawi ci e lem p elnomo cnikiem
dotyczy
takiej dzialalnoSci (naleLy podad formE prawnei przedmiot dzialalnoici):

nie

- osobiScie

nie

dotvczY......,....

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..,.......

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

0 zL

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

nie dotyczy
nie

...'.....

dotyczy".......'.

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

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:
1. dieta radnego - 5.246,40 zL
2. doch6d z innych 2rodel 1.389,95 zL
r^"<^1.,,^n6l
maiaf
kowa
LtuJ-v
[o
wDPv]lrvrvno66 rrruJ
-^a zullJ
- lttda

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleZy podai markE, model i rok produkcji):
VW Transporter, rok produkcji 2000'
Koparka JCB 3CX, rok produkcji 2002,
n4.l .^.1 l.^^- -1.T^q. Ivr\
rok nrOdrrkr:i
f
\O
UVU/
I"lI11f
I/!vvuJlvJ
^VPqI
Honda CRV, rok produkcli 2008,
VW Caddy, rok produkcj i 2009,

Nissan, rok produkcj L 20II
-

mrlla6<Va

r^rqnAl-^6,i
,.

-poanosc

m:i:1-l,.n
lLtdJ LKOwa

4

X.
Zobowiqzania pieniEzne o warto6ci powyZej 10 000 zLotych, w tym zaciryntgte kredyty i
po|yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwtqzku, z jal<im
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup Srodka trwalego ci4gnika
rolniczego CASE CS94 w wysokoSci 50. 000, 00 zI zac-Lagniety w dniu
2I "04.2015r. w PKO Bank Pol-ski. Splata w ratach miesrgcznych,
wysokoSi raty 841,46 zL - kapital + odsetki zmienne malejqce, termin
splaty 01. 04 .2020r. Stan zadluzenia na dzien 3I "I2.2016r
33 " 898 ,26 zI.

.

-

mrl7aA<Va

rarqFAl^^64
,.,rJO.Lnosc

m:i:1-lza
lttdJ

4LKOwa

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 21 "04.2071r.
(miejscowoSd, data)
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