oswtADczENlE MAJATKOWE
w6ita, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej iczfonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

Wr6blew, dnia tZ. 09, 20I8r

.

(miejscowo3i)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypefnienia

kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skfadajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynaleino56 poszczeg6lnych skfadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2efskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniqine.
6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B zai informacje

niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czEse A
Ja, ni2ej podpisany(a), Tomas

z wo2niak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13

.12.r9'72r. w sieradz:u

Urzad Gminy Wr6blew - W6j L,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz, U. z 20L7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz. U, z 2OI8 r. poz. 994 z poin. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
o6wiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad mat2eriskiei wsp6lnoSci maiatkowei lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniqzne:

-

6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

-

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery warto5ciow€i

I 8.857

,80 zt - malzeflska wsp6lnoS6

maj4tkowa

nie

posiadam..,.,..,,.,.

nie posiadam.
na kwotq:

nie

dotyc2y..,....,,......

il.
L.Domopowierzchni: g5m2,owarto6ci: 190 O0O,OO
3442/2002 - ma.lzeriska wsp6lnoS6 majatkowa
2. Mieszkanie o powierzchni:

z!

tytulprawny:

nie dotyczy m2, o wartosci: nle

Akt notarialny, Rep.Nr

dotyczy tytuf prawny:

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw€ti nie doLyczy, powierzchnia:
o wartoSci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

nie dotyczy

tytul prawnyl nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam)w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:nle doryczy
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

r - dzialka o powierzchni 8 ar6w 14 m2, na kt6rej znajdule sig
mieszkalny (segment)- jak w pkt II.1.

budynek

II - dzialka O nnuriorznhni 5 =":6w z budynkiem gospodaTczo-gaTazowlrm
o wartosci:

I - 20 000,00 zi
ll - 40 000 ,00 zI-

tytul prawny:

I - Akt notarialny, Rep. Nr 3442/2002 - malzeriska wsp61noS6 maj4tkowa
II - Akt notarialny, Rep. Nr 5782/2007 - malzerlska wsp6tno56 maj4tkowa

1il.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych
n io

rlnf

-

nalezy podai liczbq i emitenta udziat6w:

rrnzrr

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2lo% udzial6w w sp6lce:

nie

doryc 2y...........,...

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:nj_e doryclv.............
tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych
ni a

-

nalezy podai liczbq i emitenta akcji:

r'lnf rznzu

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz1-O% akcji w sp6lce:
Z

tego tytulu osiqgnqlem(Qfam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

nie

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

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Pafistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,

ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:
ni a

r]nl-rrnzv

vt.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczq'z (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

nie

dotyc 2v...............

-

osobi5cie

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z

nie

dotyc 2y...............

tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalno5ci): nie dotycly.....,.......

nie dotyc 2y..............,

-

osobi5cie

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego

nie

dotyc 2y...............

nie dotyc-ly...........,.

tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vil.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem

zarzqdu (od kiedy):

nie

nie

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

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyc2y.......,...,.,.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego

nie

dotyc2y......,.....,.,

tytulu osiqgnqfem(qlam)w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci:

nle dotycly.,..,.,...,.,

2. W so6ldzielniach:
ni

a

z'ln+rrnzrr

- jestem czlonkiem
- jestem

zarzqdu (od kiedy):

nie

czfonkiem rady nadzorczej3 (od

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

kiedy):nie doryc2y......,..,,....

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

nie

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

Ztego tytulu osiqgnqlem(qfam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nle dorycly.............

3, W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq:
ni a

daf

rrazrr

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

nie

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

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy);

nie

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doryc 2y...,..,....,...

nie

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

ZIego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

nie dotycay.............

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

I07 269,23 zl - doch6d wynikajacy ze

qfnqrrnlzrr

nraa\/

_ *-1:^;^l--.,^^41mai zensKa

"
wsIJO-Lllosc

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markq, model i rok produkcji):

KIA SporLage 2011r. - malzeriska wsp61no56 majaLkowa
" - malzellska wsp6fno56 ma-tatkowa

AUDI A2 2OOIr:

X.

Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci):
Tararirr+

hi nal a-7n\r

r^r Renkrr

SnAldzi

af azttm

n:

f emOnt

i

fOZbUdOWe

dOmU

cqzk:l ncoo zar-:i aoni etv w dniu 09,07 .2O73r. do dnia 31.05 .2O27r.
w wysokoSci B0 000,00 zL. Stopa oprocentowania na dzief. udziefenia
zL.
wynosi 26.834,9I
kredytu 4 t'/3%. Stan zadluzenia na 12.09.2OIBr.
Rata miesigczna wraz z odsetkami 844,45 zl. Rozpoczgcie splat kredytu
nast4pjlo od 01.01.201,5r. wg umowy z Bankiem Sp6tdzielczym
- malzeflska wsp6fno56 maiatkowa

mi

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici,

Wr6blew, dn .

72 .09

(miejscowodi, data)

.20I8r

,

(podpis)

1 NiewlaSciwe skreSlii,
2 Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych,

