radnego gminy
Znakspr,

Wr6bl-ew,
(miejsco

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego zprawdq, starannego
wyp elnieni a kahdej z rubryk.

2, Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym
wpisa6 ..nie -dotycFy".

i zupelnego

przypadku zastosowania, nalety

3.

okreslii przynaletnoSi poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzefsk4 wsp 6 lno S ci4 maj 4tkow4.

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest

J. O5wiadczenie o stanie
6.

iza granic},

maj4tkowym obejmuje rdwnieLwierzytelnoSci pienig2ne.

W czg$ci A o6wiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsce poloZenia
nieruchomoSci.

czBsc A
Ja,ni?ej podpisany(a),

piotr

Adam truczak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.r9T2r. w sie rad,zu
rol-ne - rolnik,

urodzony(a) 09.04

gospodarstwo
Radny Gminy Wr6blew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

zapoznaniu sig z przepisarni ustawy z dt'ia 8 marca 1990 r, o sarnorzqdzie gminnym (Dz, U, 22018r. poz.
994 z,p62n, zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej
wsp6lno$6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

lo

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone
maj qtkowa

w

walucie polskiej: 23,773,30

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartoSctowe:

zL malzefiska wsp6lnoSi

nie dotyczy

nie dotyczy

il.

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchii: nie dotyczy mz,o warto$ci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: qo s p oda r s two r o Ine, powierzchnia: I 4, 0 4 ha
o wartoSci: 470. 000, 00 zL
rcdzaj zabudowy: nie dotyczy
1.

tytulprawny:Akty notarialne: Rep.A Nr I709/2003, Rep.A Nr 1"63/2005 maj4tek odrgbny, Rep.A Nr 56BB/2010 - malZeriska wsp6lnoSi maj4tkowa,
ZIego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku nadzief 31"12.2018 roku doch6d w wysoko6ci:

Przych6dl 145.398,20

-

zl, doch6d: 13.856,44

zL

malzehska wsp6fno56 maj4tkowa

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ilI.
1

udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6q w kt6rych uczestniczqtakie osoby-naleZy podad liczbg i emitenta
udzial6w:

. Posiadam

l^!,-^-".
^..i ^
rr-Lc
tlrJvyvLy

udziaty te stanowi4pakietwigkszy

nizl0% udzial6ww sp6lce:

nie dotyczy .......,.,

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbg
udziaN.6w:
dotyczy .,........

nie

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

0 zI
i emitenta

0

zr.

ry.
w sp6tkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby -naIeZy podad liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
n i o rlnl-rrnzrr
wJ vut

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

l0 % akcji w sp6lce: nie dory cty....,..,...

0 zr

Ztego tytutu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naIeay podad liczbg

akcji:

nie dotyczy

i emitenta

ZIego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zt

V.

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

rlnfrzazrr

vI.
1. Prowadzg dziatalnosd gospodarczq,(nale?y poda6 formg prawn?

dzialalno{;ci): ni e doty c zy
- osobiScie nie dotyc zy .....,,,,,.,,
- wsp6lnie z innymi osobami.nie docyc2y............."..

i przedmiot

ztego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
0zI
2. ZarzEdzam dzialalnoSci4 gospodarczq,Iubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobi$cie

nie dotyczy

nie dotycly,.,.,.,...,

- wsp6lnie z innymi osobami
ni o dntrrnzrz

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

0 zL

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

nie dotyczy

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ni

e dotyc z y

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

VIII.

0 zL

ci

Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia

zarobkowej lub zajE6, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego tytulu:

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy 2. dieta radnego - 5.140/10 zL

3. doplaty bezpo6rednie - 9,916,64 z
4. zwroL podatku akcyzowego - 2.L5'7,74
- majatek odrebny

IX.
Skladniki mienia ruchomego

zL

o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w

przypadku pojazdow

mechanicznychnaleZy podad markg, model i rok produkcji):

Ci4gnik rolniczy:
ME 4270t rok produkcji 2002,
KUBOTA M 7060, rok produkcji

20131

rok produkcji 200I,
sadzarka karuzelowa, sortownik, opryskiwacz polowy,

ME 4235,

samoch6d osobowy KIA CARENS/ rok produkcji 2007
wsp61no56 majatkowa
W6zek widlowy TOYOTA/ rok produkcji I999r.,

- malze/rska

- maj4tek odrebny
X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po?yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):

Po|yczka BZWBK Leasing SA zw!4zana z realizac)4 programu ,,Modernizac)a
gospodarstw rolnych" w wysokoSci 151 ,290,00 zL, zaci4gnigta w dniu
28.03.2014r., termin splaty 25.03.20I9r., warunki splaty - 2 raty w ci4gu
roku. Stan zadluzenia na dziefi 3I.I2.20IBr. - 1.29'l ,93 zL.

- mal2eriska wsp6lnoS6

majatkowa

Kredyt preferencyjny klgskowy obrotowe w Banku Sp6ldzielczym w Sieradzu,

Oddzial Wr6blew w wysoko6ci 25.000,00 zL, zaci4gnigty w dniu
2L03,2015r., termin splaty 07.06.2019r,, warunki splaty - 2 raty w c14gu
roku, wysokoS6 raty 3.574r00 zI-. Stan zadluzenia na dziefi 31.12.20I8r, 1 ,I42,00 zL.
- majAtek, odrgbny

e skladam swiadomy(a), iznapodstawie art.2i3 1 Kodeksu
karnego
$
zatajenre prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSJi.

Wr6bIew,

dn.

25. 03 .2OI9r

(miejscowoSd, data)

.

(podpis)

ra

