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Uwaga:
1.

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

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleiry wpisa6 .,nie dotvczy''.
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lid

przynale2no5d

poszczegrflnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lno5ciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy

maj4tku w kraju i za granic4.

f,. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje
6.

W

do maj4tku

rrfwniei wierzytelnoSci pienigine.

A

oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
czg5ci

CZ4SC A
Ja,ni?ejpodpisany(a), Jaroslaw Stanislaw Janj-ak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) rg. 08.1-977r.

w Sieradz

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radny Gminy Wr6blew

(miej sce zatrvdnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym (Dz. U.
poz.
z 2018r.
994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lno6i maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: kredyt w rachunku biezqcym
28.352,38 zl - malzet'rska wsp61no56 ma;atkowa
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

- papiery wartoSciowe:

. na

il:

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

1. Dom o powierzchni'.

kwotg:

nie

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

zas m2, o wartosci: :28.600,

o0

zr.

Akt notarialny, Rep. A Nr 6562/2008 - majatek
o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy

tytulprawny:

odrgbny

2. Mieszkanie
tytul prawny: nie douyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcj a warzp) powierzchnia: zt,33lna f iz.
o wartoSci: 827 .ooo, oo zL
rodzajzabudowy: budynek gospodarczy, przechowafnia, gara2

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2822/201,3, Akt notarialny,
Rep. A Nr 2385/201,3 - majatek odrebny
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
Przych6d - 372.826,20 zL, doch6d - I77 855,86 zL - malzeriska
wsp6lnoS6 majatkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

III.
w sp6lkach handlowychzudziaLem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale|y podai liczbE i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam ludzialy

ni

a

rlaf

rrazrz
e4_1 .'........

adzialy te stanowi4 pakiet wigkszy

nil

l0o/o udzial6w

w sp6lce:

nie dotyczy

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

.....,.,..

0 zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych- nale?y podai liczbg i emitenta
udziat6w: nie doty czy ..........

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

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

1. Posiadam akcje
n'i a

rlnl- rrazrz
y v4

y

.........

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni?I0

o/o

akcji w sp6lce:

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6liczbg

akcji:

Z

nie

i emitenta

dol-yczy

tego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

O zl

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j maLhonek, z v'rylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, 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:
W 2002r. nabylem od Agencji Wlasno6ci Rolnej Skarbu Paristwa Filj-a w

Lodzi, grunty rolne o powierzchni 4,82ha. Akt notarialny, Rep. A Nr
5370/2002

- majatek odrebny.

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4 (nale?y poda6 formg prawn4

dzialalnoi;ci):
- osobiScie

nie

nie

i przedmiot

dotyc zy

dotyczy...........

- wsp6lnie z inn5rmi osobami

nie

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

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

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem

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

nie

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

zl

d.oLyczy

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

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie

nie dotyczy

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

nie dotyczy .........

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

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

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

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztfiiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 3.I88,14 zL
2. doplaty obszarowe - 27.026,64 ZL,

-

malzehska wsp61no56 maj4tkowa
IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):
t'-i rnni 1z r- :qo 1394, rok produkcji 1981
Ci4gnik Case MXU 110, rok produkcji 2003
Samoch6d cigzarowy Man, rok produkcji 1999
Volkswagen Passat, rok produkcji 2003
- mrirfale

nr{ra}rJhY

---

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zosta\y udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Zobowiazania pienigzne w Banku Sp6ldzielczym w Sieradzu O/Wr6blew

na 15.09.2018r. :
- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,nMR" w wysokoSci 231 .000,00 zI,
zaciagniety w dniu 23.08.2017r., splata w ratach kwartalnych, wysokoS6 raty
4.360,00 zl, termin splaty 30.06.2025r., stan zadlu2enla 1-39.520,00 zI;
-
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kredyt inwestycyjny w wysoko6ci 67.500,00 zl, zaciqgnigty w dniu
25,03.2075r. , splata w ratach p6lrocznych od 20I5r. , wysokoS6 raty 5.200, 00
zL, termin splaty 24.03.2022r., stan zadlu2enia 41.600,00 zl;
- kredyt w rachunku biez4cym - stan zadlu2enj-a na dziefi 15.09.2018r.
-

2d.552,36

Zr;

Kredyt inwestycyjny w wysoko6cj 51.000,00 zl, zaci4gnigty w Banku Zachodnim
WBK S.A. w dniu 2'7 .I0.2075r. , splata w ratach kwartalnych od 2076r. ,
"-'^^1'^AA
wyDv^vDU
rquy
2.550, 00 zL, termin splaty 23.I0.2020r. , stan zadlu2enia
25 . 500 , OO z!;
Kredyt inwestycyjny * wysoko6ci 50.000,00 zI zaci4gnigty w Banku Zachodnim
WBK S.A.
dniu 20.I0.2016r., splata w ratach kwartalnych, wysoko66 raty
2.500, 00 zL, termin splaty 18.09 .202h. , stan zadfu2enia na 16.09 .201,8r.
32.500,00 zl
z
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rL na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolno6ci.

Wr6blew, dn. 16.09 .201-8r.
(miejscowoS6, data)

,f*/^'f,
Zftot-7o'/f

