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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie

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

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
nalei,y wpisa6 ..nie dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2noSd
poszczegr6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieitwierzytelno5ci pienigine.

kraju izz granic1.

6. W czg5ci A o5wiadczenie

zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,ni1ejpodpisany(a), Roman BanaS
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) or. 03 .L9i4r.
Radny Gminy Wr6b1ew
Soltys So?ectwa Oraczew
Firma Handlowa Alicj a i
Gospodarstwo rolne

w Sieradz
Krzysztof Rosit'rscy - pracownik

(miej sce zalrudnrenia, stanowisko lub frurkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2078r. poz. 994 z p6Ln. zm.), zgodnie z art. 24h tei ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery warto5ciowe:

nie

nie

docyc2y...........

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

nie dotyczy

,.... na kwotg:

nie dotycly...........

[.
1. Dom o powierzchni:

tytulprawny:
malzeriska
2. Mieszkanie o

tytul prawny:
a

J.

rzo

150.000, O0 zL
Rep. A Nr 503/2005

m2, o wartoSci:

Akt notarialny,

-

wsn6l no(6 mei
rLLsJ al-kowa
nr

nie d,oLyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
nie dotyczy
powierzchni:

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ro1ne, powierzchnia: 1, 91ha
o wartoSci: 8o. ooo, oo z!
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, magazyn przechow

tytulprawny:Akt

notarialny, Rep. A Nr 503/2005 -

al'niczy

wsp61no56 majqtkowa

mal zefs ka
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
Przych6d - 31.500,00 z!, doch6d - l-8.000,00 zL - wspolnoS6
ma

j qtkowa malzefiska

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie do:-yczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

IIr.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiotc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nalezy poda6 liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

ni

a

rlnl- rrazrr
e4-r

.,,..",.,

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0o/o udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

..........

Ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w:
dotyczy ..........

nie

- nale2y podad liczbg i emitenta

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: O zL

rt ua'-

U

TV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczEtakie osoby - naleLy podai liczbg i emitenta akcji:
n'i a rlnf rrnzrr

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

nizI0

Yo akcji

w sp6lce:

nie

dorycl.y...........

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

0 zL

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleLy podai liczbg i emitenta
akcji: nie dotyczy

Z

tego tytulu osi4gn4lem(gtram)

w

roku ubieglym doch6d

w wysokoSci: o

zr.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maLzonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
n 'i a rl n1- rrn zrz

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq,

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie dolyczy

(nale|y podad fo.mg prawn? i przedmiot

nie dotycly...........

- wsp6lnie z inn5mri osobami

nie

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

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

2

. Zar zqdzam dzialalnoS

ci

4 go

sp o d ar

czq lub j e stem prze dstawi

cieI

em

p

e

lnom

takiej dzialalnofici (nale|y podad fo.-g prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
- osobiScie
-

nie

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

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0

oc

nie

zL

OzI-

niki em

doLyczy

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

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):

- jestem
-

nie

nie dotyczy

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

dotycty...........
..........

nie dotyczy .........

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

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

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

VIII.
Inne dochody
osiagnigte z tyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
aJ
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1-. dieta soltysa - 1.638,00 zL

2

rrawi z-a o^ttySa

- 1.1731 55

ZL

3. wynagrodzenie ze stosunku pracy - 8.82'7,50 ZL,
4. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Pl-us - 11.000,00
- wsp6lnoSi majqtkowa malzeriska

z1

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacrqgnigte kredyty i
po|yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Getin Noble Bank S.A., kredyt konsolidacyfny w wysokoSci 62.1-42,35
zI , zaciqgnigty w dniu 04 . l-1 .20l4r . , oprocentowanie 9 ,90o/o, splaLa
w ratach miesigcznych, wysoko6c raty 645,97 ZL, termin splaty
l-5.11 .2022r. , stan zadluzenia ok. 31.000,00 zI
- wsp61noS6 majatkowa malzefiska

(r/

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Oraczew, dn. 20.!2.20]-8r.
(miejscowoSi, data)

