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1.

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

2.

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad .,nie dotvczv".

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleino6d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaf do maj4tku
odrgbnego i majqtku objgtego malzer[sk4 wsptilno5ci4 majqtkowq.

4. O5wiadczenie o stanie

maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju i za granic4.

J. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigZne.
6.

W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomo5ci.
czgSci

cz4sc A
Ja,niZq podpisany(a), Andrze

j

Sobiera

j

(imiona i nazwisko onznazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.07

.I959r. w Sieradzu

Radny Gminy Wr6bJ-ew,
PPHU ,,SOBIERAJ" Instalacje Sanitarne i C.O.
Drz4zna 5A, 98-285 Wr6bfew - wlaScicief

Andrzej Sobieraj,

(miejsce zaffudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l5r. poz. 1515, zp62n.zm.),zgodniezart.24htej ustawyo5wiadczam,2eposiadamwchod ew
skJadmalLefiskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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Uwaga:

3.

I

I.
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone
vrsn6l no(F ma-i a1-kOwa

w

walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgtomadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowo:

malzeflska

nie dotyc2y...........

nie dotyczy
. na kwotg:

il:
1.

50.000,00 zl

Domopowierzchni: 150

nie

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

m2, o wartosci:

500.000, OO zL

tytul prawny: Pozwol-enie na budowg PA '735I/342/2004 - malzeflska
wspolnoSi maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni:

nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: qospodarstwo

dziaLka zabudowana + 75 ar6w
o wartoSci: 56. 000, 00 zL

m2, o wartosci:

nie dotyczy

og6}norolne, powierzchnia: 2. B0ha+30ar6w

nie dotyczy
tytulprawny:Akty notarialne: Rep.A Nr 124/2014,
Rep.A. Nr 5699/2000, Rep.A. nr 106/2015
- mal2eriska wsp61no56 majqtkowa
rodzaj zabudowy:

Rep.A Nr 2398/96,

ZIego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

przych6d

- 0 zI-, doch6d - 0 zL

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: garaze

i

pomieszczer.ra gospodarcze

owartoSci: 150. 000, O0 zt
tytulprawny:maL2enska wsp61no66 ma;4tkowa,

-

225

m2

brak tytulu

prawnego

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-naIe?y podai liczbg i emitenta
adziaN6w:
nie dotyczy .........,

1. Posiadam udzialy

r;dziaNy

te stanowi4 pakiet wigkszy ni? 10Vo udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udziaLy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotyczv ..........

-

naleZy poda6 liczbg

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokofci:

..........

0 zL
i emitenta

0 z!

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczeslnicz4takie osoby -nale|y podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
nia

dnfrrczrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

l0 % akcji w sp6lce: nie dory c2y...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

0 z!

2. Posiadam akcje w irurych sp6lkach handlowych-nalely podai liczbq i emitenta
akcji: nie dotyczy ..........

z

tego tytutu osi4gn4tem(glam)

w

roku ubieglym doch6d

w wysokoSci: 0

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, zwyNqczeniem mienia przynaleanego do iego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargt-nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1

. Prowadz g dziaLalnoSd go spodar czq, (naIe?y poda6 formg prawn4

dzialalnoSci):

leHu,,soBrERAJ,, rnstalacj

e

i przedmiot

Sanitarne i C.O. Andrzei

Sobieraj
osobiScie
- wsp6lnie

nie

d,oty cly...........

zinnymi osobami

nie

dotycly...........

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

przych6d

-

- 295.349,04 zL,

doch6d

maZzefiska wsp61no56 majatkowa

- 18.21-!,16

zL

2. Zatzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czq luh j estem przedstawicielem pelnomocnikiem

takiej dzialalno6ci(nalely poda6formgprawn4iprzedmiotdzialalnoSci):
- osobiScie

nie

nie dotyczy

docy cly...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty czy ..-.......

Z tego tytufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

zL

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

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy):

- j estem

nie

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

nie dory czy .........

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : n i

e

do

t

yc

2y...........

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

0 zr

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyt;f'tt zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej Iub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. dieta radnego - 5.246,40 zL
2. doch6d z j-nnych 2r6detr - I.609,96
- malzehska wsp6lno6i maj4tkowa

zI-

rx.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
\r!V Transprter, rok produkcj i 2000,
Koparka JCB 3CX, rok produkcji 2002,

Minikoparka JCB, rok produkcji
Honda CRV,
vvv vquuyt

rok produkc;i
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2008,

)llll9
avvJl

Nissan, rok produkcji 20Ill
Ci4gnik rolniczy CASE CS94
- malzeflska wsp6lnoSc maj4tkowa
X.
Zobowiqzantapienighne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgilQte kredyty
pohyczki orzn warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku. z jakim
zdarzeriem, w jakiej wysokoSci):

i

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup Srodka trwalego ciqgnika
rofniczego CASE CS94 o warto6ci 50000 zL udzielony przez PKO Bank
Pofski.

Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozlkarapozbawienia wolno$ci.

Wr6b1ew,

dn. 29.04.2076r.
(miejscowoSC, data)
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