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Uwaga:
o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prnwd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

1" Osoba skladaj4ca

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiry wpisad ..nie dofyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6 przynaleZnoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czp5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoS ci"

CZSSC A
Ja,nihejpodpisany(a), Jaroslaw

stanislaw Janiak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.

0B

.I911 r

. w Sieradzu

gospodarstwo rol-ne - rolnik,
naA"y Gminy Wr6blew
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z2016r. poz. 446, z pofin. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oriwiadczam, ze posiadatn wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoS6 rnaj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej: kredyt w rachunku biez4cym
20.2'17,21 zL - malzefiska wsp61no56 majatkowa
- Srodlci pieniEZne zgromadzone w walucie obcej:

nie

- paplery wartoSctowei

dot-yczy

. na kwotP:

il.

nie dotyczy..

nie

dotyc-zv....,,.'..,

Dom o powierzchni:265 m2, o wartoSci: 328 . 600, OO zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep. e l{. 6562 /2008 - ma j 4tek odrgbny
2.Mieszkanie o powierzchm: nie dotyczy m', o wattoSci: nie dotyczy
tytut prawny: nie doLyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcj a warzyw, powierzchnta:21, 5Oha f iz.
o wartoScr: 821 ,000,00 zL
rcdzaj zabudowy: budynek gospoda rczy I przechowalnia, gara2
tytulprawny: Akt notarialny, Rep. A Nr 2822/2013, Akt notarialny,
1.

Rep. A Nr 2385/20l-3

- majatek odrebny

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

Przychod - 368.183,41 ZL, doch6d
wsp6lnoSc majqtkowa

- 155.65I,6'7 zL -

malzefiska

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ilI.

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbp i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzialow:
hi
tr!g ^

/.]^+r,^ry\,
9vuv9zv

udzialy te stanowi4pakiet wipkszy nr? I0o/o udzial6w w sp6lce:

nie

doty czy ........'.

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai hczbg
dotvczv .,...,..,.
udzialow:

i emitenta

nie

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

0

z]-

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestmczqtakie osoby - naleZy podai liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
^.i ^
11ag

j^+
uvLV94V

akcje te stanowi4pakiet wipkszy

nizl0% akcji w sp6lce: nie dotyczy...,.......

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

o zr

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbq i emitenta
akcji: nie dotyczy

Z

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w roku ubieglym

dochod

w

wysokoSci:

0 zI

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzkSw lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
W 2002r. nabylem od Agencji WlasnoSci Rolnej Skarbu Paristwa Frlia w
todzt, grunty rolne o powierzchni 4,B2ha. Akt noLarialny, Rep.A Nr

5310/2002

- majatek

VI.
1

. Prowadz

q dzialalnoS

dzialalnoSci):
- osobiScie

i

odrgbny.

go spo da r czq

tego

pod

ai form g prawn4 i prze

dmi ot

nie dotvczv

nie dotvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

Z

(nale?y

nie dotyczy

tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: Ozr

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczqlub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
dotyczy
takiej dziaLalnoSci (nale?y podad formE prawne i przedmiot dzialalnoSci):

nie

- osobiScie

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

- wsp6lnie zinnymr osobami

nie dotyczy

..........

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

0

zL

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

nie

nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tego

do1-yczy

doty czy ...."....

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

nie

nie

.........

dotyczy'.'..,.,...

tltulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: O

zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajpc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu:
1. dieta radnego - 4.984,08 zL

2. doptaty

- m:1ie6sk:
IX"

obszarowe za 2016 rok
wsn6l no.(6 m:iatkowa
vvulrvrrrvuv

rrruJ

- 21.029,73 zL'

nuJrv

Sktradniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10 000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markQ, model i rok produkcji):

Ciqgnik Case 1394, rok produkcj i I9B1
Ciqgnik Case MXU 110, rok produkcji 2004
Samoch6d cigzarowy Man, rok produkcj i 7999
Volkswagen Passat, rok produkcji 2003
-+^l^,l-^1oqr9pny
-^- malareK

X.
Zobowrqzania pieniEzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgntgte kredyty i
poTyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jalctm
zdarueniem, w jakiej wysokoSci):
w Banku Sp6ldzielczym w Sieradzu O/Wr6blew
Zobowiqzania pienigzne

na

31

.L2.2016r.

:

zaci4qnigty w dniu
- kredyt inwestycyjny w wysokoSci 39'200,00 ZI,
raty 4.400, 00 ztr,
p6lrocznych,
wysokoS6
26.06.20I3r. , splata w ratach
zL;
13
200
zadluzenia
stan
,00
termin splaty 20,06.2078r. ,
'
- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,nKZ" w wysokoSci 36 " 000, 00 zL,
zaciqgnigty w dniu 25,1"0.2A0'7r., splaca w ratach rocznych, wysokoS6 raLy
4.OOO,OO zL, termin splaty 29"09.20I'/r', stan zadluzenia 4.000,00 zL;
- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,nMR" w wysokoScl 231 ' 000' 00 zL,
zaciagniety w dniu 23.08.2011r., splaLa w ratach kwartalnych, wysokoS6 raLy
4.360,00 zL, termin splaty 30.05 '2026r., stan zadtuzenia 155.680,00 zL;
ar-lrahn'
_,_ _*-.y
- m:i r1-ak
inwestycyjny w wysokoSci 67 " 500,00 zL, zaci4gnigty w dniu
kredyt
25. 03 .2OI5r. , splata w ratach p6lrocznych od 2016r, , wysoko66 raty 5.200, 00
zL, termin splaty 24.03.2022r. , stan zadtuzenia 57 ' 100 ,00 zL;
lzrarirr1i nr^raq
w wysokoSci 51.000,00 zL, zaciagniety w dniu
- *.^..--tycyjny
ratach
kwartalnych od 20I5r., wysokoS6 raLy 2.550,00
21.I0,2075r., splata w
zI, termin splaty 23,I0.2020r. , stan zadluzenla 40 ' 800, 00 zIi
- kredyt w rachunku biez4cym - stan zadluzeni a na dziefi 3I.12.2al6r.
20 .21 I , 2-/ zL;
urcn6 l no(6
- m:J iar<Va

mei:l-Loul:
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PowryZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iznapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie nie prawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a p ozb awieni a wo lno S ci.

Wr6b1ew,

dn. 28.04.20I'7r.
(miejscowo66, data)
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