OSWIADCZENIE
radnego
t^lrAn
9v!vvrvyY, | 6r^t

(miej

Uwaga:

1" Osoba skladaj4ca

o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pr^wd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.
3.

w konkretnym przypadku

zastosowania,

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid

przynale2noSd

Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleLy wpisa6 ;.nie dofyczy".

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafr
odrpbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

do maj4tku

kraju iza granic1.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

J.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniet,wierzytelno5ci pienipZne.

6.

W

czp5ci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoS ci.

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Jaroslaw Stanislaw Janiak
(imiona i nazwisko oraznazwtsko rodowe)

urodzony(a) 19.

0B

.I911r. w sieradzu

gospodarstwo rol-ne - rolnik,

Radny Gminy Wr6blew

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz4dzie gminrrym (Dz. U.
z2015r.poz. 1515,zpo1n.zm.),zgodniezart.24htej ustawyo(wiadczam,zeposiadamwchodz4cew
sklad malzefiskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce rn6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pieniEzne:

-

Srodki pieniEzne zgromadzone

w

walucie polskiej

:

2

. 44I , 05

wsp6lno6c maj4tkowa
- Srodki pienipzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie
. na

nie

zL -

mal zeris ka

d.otyczy..

doLyczy

kwotp:

ii:
l. Dom o powierzchni:265m2,o

nie

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

wartoSci: 328.600, OO zL

tytulprawny: Akt notarialny, Rep. A Nr 6562/2008 - majqtek odrgbny
2. Mieszkanie o powievchni: nie dotyczy m2. o wartoSci: nie doLyczy
tytul prawny:

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: produkcj a warzyw, powierzchnia: 24,SOina f tz.
o wartoSci: 821 .000, O0 zL
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, przechowafnia , qara2

Akt notarialny, Rep" A Nr 2822/2013, Akt notarial,nv,
Rep. A Nr 2385/2013 - majql-ek odr?bny

tytulprawny:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Przychod - 300 "91I,90 zL, doch6d - 91.01"8,35 zL - malzehska
wsp6lnoSi ma;qtkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie d,oLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie d.oLyczy

III.
udzialy w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podac liczbp i emitenta
udzialow:

1. Posiadam

nia

r-la1-\r-2\l
v y vL

y

udzialy te stanowiqpakiet wipkszy niLl0o/oudzialow w sp6lce:

nie dotyczy

...................

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotvczy ..........

- nale?y podad liczbp i emitenta

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

zI

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

1. Posiadam akcje
ni o rjn1- \tt7\/

akcje te stanowi4pakiet wigkszy

niz l0

o/o

akcji w sp6lce:

nie dory cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: O zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcji:

Z

nie dotyczy

handlowych-nale|y podai liczbE i emitenta

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zL

V"
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z wylqczeniem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
W 2002r. nabytem od Agencji WlasnoSci Rolnej Skarbu Pafrstwa Filia w

Lodzi, grunty rolne o powierzchni 4,B2ha. Akt notarialny, Rep.A Nr
5310/2002

-

majat.ek odrgbny.

VI"
1. Prowadzg dziaNalnoS6 gospodarczq(nale?y

dzialalnoSci):

- osobiScie

podai formE prawne i przedmiot

nie dotyczy

nie dotvclv...........

- wsp6lnie z inn).rni osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: Ozr
. Zar zqdzam dzialalno 5 ci 4

czqlub j e stem prze dstawi

c i e I e m p elno m o cn i ki em
takiejdzialalnoSci (nale?y poda6formgprawneiprzedmiotdziaLalnofici): nie dotyczy

2

- osobiScie

g o sp o d

ar

nie dotvczv

- wsp6lnie zrrrtnymr osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zL

VII.

nie

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkiem zarzqdu (odkiedy):

- jestem
-

nie doryczy

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z

dory c;y...........
..........

doty czy .....,...

nie

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

tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zL

VIII.
Inne dochody osi4gnipte ztlrttilu zatrudnienia lub innej dziaLalnoSci zarobkowe
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 5.246,40 zL

j lub zajp6, z

- malzehska wsp6lnoSc majatkowa
IX.

Skladniki mienia ruchomego o waftoSci powy2ej 10 000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleLy podai markg, model i rok produkcji):

Ciqgnik Case I394, rok produkcji IgBj

rok produkcji
rok produkcji 2003

Samoch6d cigzarowy Man,

Volkswagen Passat.,
ndral,
_*, YJny
- m:i:l-ok

L999

X.
Zobowiqzania pieniE2ne o warloSci powyZej 10 000 ztrotych,w tym zaciryniptekredyty i
poLyczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem. w j akiej wysokoSci) :

Zobow:-4zania

pienigzne w Banku Sp6ldzielczym w Sieradzu O/Wr6blew na

3I.12.20I5r.:
- kredyt inwestycyjny w wysokosci 39.200,00 ZL, splata w ratach
porrocznych, wysokosd raty 4.4000,00 zL, termin splat.y 20.06.2orgr. ,
stan zadLu2enia 22.000,00 zL
- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,rrKZ" w wysokosci 36.000,00 Zr,
splata w ratach rocznych, wysokoS6 raty 4.oo0,oo zr, termin splaLv
29.09.2011r. , stan zadLu2enia 8.000,00 zL
- kredyt inwestycyjny w wysokosci 81.795,00 ZL, splata w ratach
polrocznych, wysokosi raty 8.300,00 z1 termin splaty 30.06.2016r.,
stan zadluzenia 8.300,00 zL
- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,nMR" w wysokosci 23r.000,o0 zL,
splata w ratach kwartalnych, wysoko6i raty 4.360O,OO ZL, termin
splaty 30.06 .2026r " , stan zadluzenia 183.120, OO zI_
4!'qJ-!v,,
- m:i:fak

nr'l

rol-

---rJtrY

- kredyt inwestycyjny w wysokosci 67.500,00 zL, splata w ratach
polrocznych od 2016r., wysokoSi raty 5.200,00 zL, termin splatv
24 "03.2022r. , stan zadLu2enia 67.500,00 ZL,
- kredyt j-nwestycyjny w wysoko6ci 51.000,00 zL, splata w ratach
kwartarnych od 2016r., wysokos6 raty 2.550,00 ZL, termin splaty
23.I0.2020r., stan zadluzenia 51.000,00 zL, - kredyt w rachunku
brez4cym - limit 15.000,00 zL
- malzeriska rrsn5l noKd m:iefko1q3

PoWZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), tZ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.

28

-04.2076r.

(miejscowoSi, data)

