oswrADczENrE MAJATKOWE
radnego gminy
Oraczew,

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pyawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk"

) Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania,

nale?y wpis ad .,nie dotyczytt.
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6

prrynale2no5d

poszczegr6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malZer[sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

do maj4tku

iza granic1.

4

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dofyczy maj4tku w kraju

f,

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rrfwniet wierzytelnoSci pienigZne.

6.

W

oSwiadczenie zswarte s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
czgSci

A

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

urodzony(a) 01. 03 .I91 4r

. w sieradzu

Radny Gminy Wrobfew
Soltys Solectwa Oraczew
Firma Handlowa Aficj a i KrzyszLof Rosiriscy
Gospodarstwo rofne
(mi

eJ s

ce zatrudnienia,stano

w

i

- pracownik

sko lub funkcj a)

po zapoznarriu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz, U.
z20l8r. poz, 994 z po2n. zm.), zgodnie z art, 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

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

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

nie dotyczy
. na

kwotg:

il:
1.

nie

nie

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

Dom o powierzcbni: I20 m2, o wartoSci: 150. OOO, 0O zL

tytulprawny:

Akt notarialny, Rep. A Nr 503/2005 - wsp6lnoS6

majqtkowa

mal zefis ka
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto5ci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: I , grha
o wartoSci: 80. 000, OO zIrcdzaj zabudowy: budynek gospodarczy, magazyn przechowaln:-czy

tytulprawny:Akt
'malzefiska

notarialny, Rep. A Nr 503/2005 - wsp6lno56 ma;atkowa

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Przych6d - 31.500,00 2tr, doch6d - 18.000,00 zL - wsp6lno56
ma j atkowa mal zefis ka
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dot.yczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

ilI.
1

w sp6lkach handlowych z udziaNem gminnych osob prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby -naIe|y podad liczbg i emitenta

. Posiadam udziaNy

tdziaNow:
ni a daf rzazrr

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce:

nie doty czy ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbg
udziaLow:
docvcz'v ..........

nie

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

0

zL

i emitenta

0

zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale?y podai liczbg i emitenta akcji:
nre dotyczy ....."....

1. Posiadam akcje

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

riz I0 % akcji w sp6lce: nie doty cty...........

Z tego ty.tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naIe?y poda6 liczbE

akcji:

Z

nie

0

zr,

i emitenta

d.oLyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zr.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j maNlonek, z wyL1czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzk5w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia
i datE nabycia, od kogo:
n i'a

r'la.F rzazrr

w"
1

g dziaNalnoSi gospodar czq (nale?y podad for-g prawn? i przedmiot
dziaNalnoici): n j- e dotyc zy

. Prowadz

- osobiScie

nie

dotv etv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychSd i doch6d w wysokoSci: 0zL
2. Zarzqdzam dzialalno!;ci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziatalnoSci (nale?y podai formg prawnq i przedmiot dziaLalnoici): nie doLyczy
- osobiScie

nie

dotyczv...........

- wsp6lnie z innvmi osobami

nie

dotv czv ..........

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

0

zL

f"a

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

nie

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

dory cly..,........

dory czy ..........

nie

dory

nie

czy

.........

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

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyiuilu zatrudnienia lub innej dziaNalnosci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:
1. dieta soltysa - 2"288,00 zL

" prowrz ja soltysa - L293,52 zI_
3. dieta radnego - 1.154,18 zI_
4. wynagrodzenie ze stosunku pracy - 10.93It28 zI,
5. Swiadczenie wychowawcze z tytutu programu 500 prus - 12.0o0ro0
- wsp6lno6c majqtkowa malzeflska
2

z1

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

nie dotyczy

X.
Zobowrqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty i
po?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku, z jakim
zdarzenrem, w jakiej wysokoSci):
Getin Nobl-e Bank s.A., kredyt konsof idacyjny w wysokosci 62.r42,35
zr, zaciqgnigty w dniu 04. 11 .20r4r . , oprocentowanie 9, goyo, splata

ratach miesigcznych, wysokosi raty 645,91 zL, termin splaty
15.11.2022r., stan zadlu2enia na dziefi 3r.r2.2or}r. 30.360,59 zL

w

-

wsp61noS6 maj4tkowa malzeriska

fi--

--

Powyzsze o$wiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi kar a p o zb awi enia wo lno S ci.

Oraczew,
(miejscowoSi, data)

