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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie

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

2, Jeieli poszczegtflne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleiy wpisa6 ..nie dotvczv".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid

przynaleinoSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaft
odrgbnego i maj4tku objgtego malZer[sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w

5.

O5wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pienigine.

kraju iza granicq.

6. W czgSci A oSwiadczenie zawarte

s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,ni2ejpodpisany(a), Jaroslaw Stanislaw Janiak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.

O8

.r97'7T. w sieradzu

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radny Gminy Wr6b1ew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

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

samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 20l&r. poz. 994 z po1n. zm.), zgodnie z ari. 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: kredyt w rachunku biezqcym
44.767,32 zL - mal2ehska wsp6lnoSi maj4tkowa

r;;;;kt;;;;i;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;":
- paptery wartosclowe:

Dom o powierzchni:

tytulprawny:

65

::

::::

nie dotyczy

328.600,00 zI
Akt notarialny, Rep. A Nr 6s62/2008
z

::::: ::: ::

doLyczy

,.... na kwotg:

il.
1.

nie

::: ::::

m2, o wartoSci:

- maj4tek odrgbny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie d.oLyczy
tytul prawny: nie d.oLyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkc j a warzw, powierzchnia: zt ,33ha f tz .
o wartoSci: g2i .OoO, oO zr.
rodzaj zabudowy: budynek gospod.arczy, przechowafnia , qara2

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2822/20:-3, Akt notarialny,
Rep. A Nr 2385/201,3 - maj4tek odrebny

ztego _t4ylu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod.i doch6d w wysokosci:
Przych6d - 498.538,99 Zr, doch6d - 2]-L.lte,lo zL - malzenska
wsp61no56 maj4tkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczEtakie osoby -nale|y podai liczbg i emitenta
udzial6w:
ni a
lrre

Aaf .'^-"
vvLJ
uzy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL

10o/o

udzial6w w sp6lce:

nie

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

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

o

zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nalezy podad liczbg i emitenta
udzial6w: nie dotyczy ..........

:::

IV.
w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczEtakie osoby -nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

n'i a rlnl-rznzrr 1 ......'...
"-

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

l0 Y, akcji w sp6lce: nie dotyc2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:

Z

nie

dotyczy

tego ty'tulu osi4gn4lem(gtam)

-

zl

naleZy podad liczbg i emitenta

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z v,ylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pat'rstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - naleLy podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
W 2002r. nabylem od Agencji WlasnoSci Rolnej Skarbu Pafstwa Fifia w
Lodzt, grunty rolne o powierzchni 4,82ha. Akt notarialny, Rep. A Nr
5370/2002 - majatek odrebny.

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz4 (nale?y

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie dotyczy

nie

podai formg prawn? i przedmiot

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

wsp6lnie z innymi osobami

nie

dot.yc2y...........

Z tego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

OzI-

i4 go spo darcz4 lub j e stem prze dstawiciel em petnomocnikiem
takiej dzialalno(ici (nalezy podad formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalno

- osobiScie

nie

Sc

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zI

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

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (odkiedy):

-

jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotycay.......,...
..........

nie dotyczy .,..,....
nie

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

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

0 z!

vIII.
Inne dochody osi4gnigte zt7ttilu zatrudnienia lub innej dzialalno(;ci zarobkowej lub zajqc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
1. dieta radnego - 4.O14,50 zL

2. doplaty obszarowe - 2'7.841,,23

ZI ,
2 nnnlrAA - +"lulu zezlomowania rqrrlvuf
gf
eiarcrure.rcl
MA\I
q!vw9vv
samochodu
rvuu
uf F;u
!-fn!\,
rok
j
(odwrotne
produkc i 1,999
obciazenie) - 4 .200, 00 zI- malzefiska wsp6lno56 majqtkowa
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):
Ciqgnik Case 7394, rok. produkcji 1987
Ciqgnik Case MXU 110, rok produkcji 2003
Volkswagen Passat, rok produkcji 2003
ndra}
- m:i:folr
- *-.JflY
Samoch6d cigzarowy MAN, rok produkcji 2000
- mal2erlske wsn6 lno.46 maiaf kowa

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Zobowiazania pienigzne w Banku Sp6ldzi elczym w Sieradzu O/wr6blew
na 2L.11.201-8r.:
-

kradrrf
"-J
,'.

i nr^toqf rrnr;inrz

nrafarangyjny

,rnMR" W WySOkOSCi 231.000r 00

ZL,

zaciqgnigty w dniu 23.08.20Ih., splala w ratach kwartalnych, wysoko66 raLy
4.360 ,00 zl, termin splaty 30. 06 .2026r. , stan zadluzenia 135.150 ,00 zI;
-

m:i:falr

.^-.*..y

ndrahn
,

- kredyt inwestycyjny w wysokoScJ 67.500,00 zL, zaci4gnigty w dniu
25.03.20I5r., splata w ratach polrocznych od 20L6r., wysokoS6 raty 5.200,00
zL, termin splaty 24.03.2022r., stan zadlu2enla 4l-.600,00 zL;
- kredyt inwestycyjno-obrotowy w wysoko6ci 224.400,00 zl, zaci4gnigty w
dniu 24.09.2078r., splata w ratach kwartalnych od wrzeSnia 20L9r., wysokoSc
raty: I - 6.100,00 zI, kolejne - 5.500,00 zL, termin splaty 30.06.2029r.,
karencja w splacie do 29.08.2079r., stan zadluzenia 224.400,00 zl
- kredyt obrotowy w wysoko6ci 50.000,00 21, zaci4gnigty w dniu
3l-.10.201-8r., splata w ratach kwartalnych od wrze6nia 20I9r., wysoko66 raty
ok. 3 .900 ,00 zI, termin splaty 30.09 .2022r. , stan zadluZenia 50.000 ,00 zl
- kredyL w rachunku biezacym stan zadluzenja L4.a67,32 zI;
Zobowi az.ani a nieniezne w B:nkr Zachodnlm WBK S.A. na 2L.11.2018r.:
Kredyt inwestycyjny w wysoko6cl 51.000,00 zL, zaci4gnigty w dniu
21.I0.20I5r., splata w ratach kwartalnych od 2016r., wysokoS6 raLy 2.550,00
zI, termin splaty 23 .I0 .2020r . , stan zadfu2enia 22 .950 ,00 zl;

Kredyt inwestycyjny w wysokoSci 50.000,00 zl zaciqgnigty w dniu
20.IO.2016r. , splata w ratach kwartalnych, wysoko66 raty 2.500, OO zL,
termin splaty 18.09 .2021,r. , stan zadluzenia 30. OOO , OO zL
- malzeiska wsp6fnoS6 maiatkowa

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn. L9.72.20l-8r.
(miejscowo$i, data)

