oSwnDczENIE MAJATKow
radnego gminy
Wr6ble

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

o5wiadczenie obowiqz^n
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

jest do zgodnego z prawdq,

starannego

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisad ."nie dotvczvtt.

3.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzan jest okre5lid prrynaleinoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarfl do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniet wierzytelno5ci pienigZne.

6, W czgSci A o5wiadczenie zawarte

kraju iza granic4.

informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraiz miejsce poloZenia
s4

nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,

nizejpodpisany(a),

piotr

Adam t uczak

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.04

.I9B2r. w sierad,zu

gospodarstwo rofne - rolnik,

Radny Gminy Wr6blew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z20l8r. poz.
994 z poLn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej
wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone
maj 4tkowa

w walucie polskiej: 1B.185,93 zI- malzefska wsp61noS6

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy

nie dotyczy

,.... na kwotg:

nie

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

il.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie d.oLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doty czy m2) o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia: I4, 04ha
o wartoSci: 410.000, 00 zI
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytulprawny: Akty notarial-ne: Rep.A Nr 1709/2003, Rep.A Nr 163
1.
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku nadzienzl.lI.2018 roku doch6d w wysokoSci:

Przych6d: !22.484,60 zL, doch6d'. 40.982,92 zI
- malzefska wsp6lno56 majqtkowa

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie d.oLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nalely podad liczbg i emitenta
udziaLow:
nie dotyczy ......,...
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz I}Yo udziaN6w w sp6lce: nie doty czy ..........

1. Posiadam udziaNy

Ztego tytutru osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach
udzial6w:
dotyczy ..........

nie

0 zL

handlowych-nalely podad liczbg i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

ry.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podad liczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy ..........
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL I0 o/o akcji w sp6lce: nie doty cty......,....

1. Posiadam akcje

Ztego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleZy poda6 liczbg

akcji:

0 zL

i emitenta

nie dotyczy

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

0 zr

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce
mienie, kt6re podlegaNo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od
kogo:

::: ::::

VI.
podai formg prawnq i przedmiot
dzialalnoici): nie dotyczy
- osobiScie nie dotyc zy .............
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycay...........

1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz1(naleZy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzan dziaNalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dotyczy
dziaNalnoici (nale?y podad formg prawnq i przedmiot dziaNalnofici):

nie

- osobiScie

nie dotyczv

- wsp6lnie z innymi osobami
ni a rlnf rrazrz

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie doryczy

nie doryczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu(odkiedy):

-

jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
nie doryczy

Ztego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytttluzatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:
1. wynagrodzenie ze stosunku pracy - 1-9.!52,57 zL
2. dieta radnego - 3.985,92 zL
- maj 4tek odrglny

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w

przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

Ci4gnik rolniczy:
4210, rok produkcji 2002,
KUBOTA M 7060, rok produkcji 20L3,
MF 4235, rok produkcj i 200L,
sadzarka karuzelowa, sortownik, opryskiwacz polowy,
samoch6d osobowy KIA CARENS, rok produkcji 2OO7
- malzefiska wsp6lnoSi maj4tkowa
W6zek widlowy TOYOTA, rok produkcji 7999r.,
MF

-

mri:l_alz
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X.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po|yczkr
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):
PoZyczka BZWBK Leasing SA zwi4zana z reafizacf4 programu ,,Modernizac1a
gospodarstw rolnych" w wysokoSci 151 .290 ,00 zI, zaci4gnigta w dniu

28.03.20r4r., termin splaty 25.03.2079r., warunki splaty - 2 raty w ciqgu
roku. Stan zadluzenia na dzieri 21-.1,L.20l_8r. - 1 .291 ,93 zL.
- malzefrska wsp61noS6 majqtkowa

Kredyt preferencyjny klgskowy obrotowe w Banku Spoldzielczym w Sieradzu,
Oddzial Wr6blew w wysokosci 25.000,00 zLt zacrqqnigty w dniu 21-.03.20L6r.,
termin splaty 01.06.20r9r., warunki splaty - 2 raty w ciqgu roku, wysokosi
raty 3.514,00 zL. Stan zadluzenia na dzieri 27.rr.20r]r. - '7.1,42,00 zL.
- malqtek odrgbny

Pov,ryasze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksukarnego za
dani e nieprawdy Iub zataj enie prawdy gr ozi kar a p o zb awi eni a wo lno S ci.

po

Iilr6lr'l cw - rln
,

slr.

1

I .12 .20!Br

(miejscowoSi, data)

.

