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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naletry wpisad ..nie dotyczv".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzari do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerflskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladaj4ca
4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkorvym dotyczy majqtku w kraju iza'granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czg5ci A o5wiadczenie zuwarte,s4

informacje jawne, w czg5ci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj,lcego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
ra,nzeipodpisany(")i*,*??1ffi],*::iJll;lhrodowe)
urodzony(a)

26.02.1966r. w Sieradzu

PZU SA w Warszawie, Centrum Operacyjne
02-6'76 Warszawa,
Radny Gminy Wr6blew

ul-. Vilitosa 31,

Likwidacji Szkod i

Swiadcze6,

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20I5r. poz. 1515, zp6in.zm.),zgodniezart.24htej ustawyoSwiadczam, Zeposiadamwchodz4cew
sklad malZeriskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub. stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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i... ... ". i

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

64.600, oO zt
Fundusz inwestycyjny - Pracowniczy Program Emerytalny:
- 537,3084 jedn. x 1,32,09 : 10.913,0'7 zIFrrncirrsz 'i nwestvr:vinw - Tndvwi dual_ne konto emerwte lne:
- 56,7183 jedn. x I2l,80 : 1248t60 zImalzefska wsp6lno56 maj4tkowa
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie doty cty...........

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy

. na kwotQ:

il:

nie

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

powierzchnt: 126 m2, o wartoSci: 300.000, 0O zItytulprawny: Pozwol-enie na budowg t3/2006 z dn. 09.01 .2006r.
- malzeflska wsp6lno56 na;4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy
1. Donq o

t5rtutr prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia: 1, 05ha
owartoSci: 35.000/00 zI- (z dziatka - grunt pod dom o pow. 0,04ha)
rodzaj zabudowy: budyne k mie s z kalny

Akt notarialny, Rep. A Nr

3't /LI/04, b) Akt notarialny,
- mal-2efska wsp6lno3i maj4tkowa
Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
Przych6d - 0,00 zI, doch6d - 0,00 zL

tytulprawny: a)

Rep. A Nr 6425/05

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: budynek

gospodarczy

z warsztatem

w budowie o pow. 2i9m2

owartoSci: 120.000,00 zL

pozwolenie na budowg AB. 67 40 .1-94 .2013
maL?ef.ska wsp61no56 majqtkowa

t5rtul prawny:

-

z dn. 13 . 05 .20r3r

IIr.

w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestriczqtakie osoby-nale|y podad liczbE i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

n i a

r{nl-rznzrz
vl v-J

udzialy te stanowi4pakietwigkszy ni?I}Youdzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytufu osi4gn4lem(gla-) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: O
2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych-naleay podai liczbg

udzial6w:

nie dotyczy

zI

i emitenta

........'..

Ztego tytulu osiQgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

..........

0 zt

.

ry.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, wkt6rych uczestniczqtakie osoby -naleay podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
rrr9a

ni

zlaf
"^-"
vvwyvLy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

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

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

0 zt

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowycf-naleay podai liczbg i emitenta
akcji: nie dotyczy i................r

z

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w

roku ubieglym doch6d

w

wysokosci:

o

zr

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, zvryhqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-naIe?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

\rr.
1. Prowadzg dzialalno56 gospodarczq(naleiry poda6 formg prawna

dziaNalnoflci):

- osobiScie

ni e dotyczy

nie

i przedmiot

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty c2y...........

....&..,,......,,

Z tego tyhrfu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: OzI
2. Zarzqdzam dzialalno Sci4 go sp o dar czq lub j e stem przedstawi c i e I em pelno mo cnikiem
takiej dzialalnoSci (naleiry poda6 formg prawng i przedmiot dzialalnofici):
doryczy

nie

- osobiScie

nie

doty cly...........

- wsp6lnie z innymi osobami
........

..

nie

doty czy ..........

..:. ... .. ... ..:.. ..... .. ..

ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

0 zL

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

nie

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem ezlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

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

doty czy ..........

nie

doty czy .........

nie

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

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

0 zL

vIII.
Inne dochody osi4gnigte zt)rfiluzatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej Iub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytulu:
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 89244,2921,

2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 2ony 33540,38
4. dieta radnego - 6;836,28 zL
- maL2enska wsp6lno6i maj4tkowa

rx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 iloIych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji):

"- :::::-

:::l":111I llT::i*:1l :::: : :*:::

i

i*

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty
poLryczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zvtiqzku, z jakim
zdarzetiem, w j akiej wysokoSci) :
ni a rlal-rrnzrz

CZ4SC B

i

PowyZsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy groziknapozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 22.04.2016r.
(miejscowoSd, data)
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