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Uwaga:
1.

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

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleLy wpisa6 *nie dofyczv".

3.

w konkretnym prrypadku zastosowania,

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6

prrynale2no56
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.

l.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

6.

W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.
czgSci

CZ4SC A
Ja,ni1ejpodpisany(a), Jaroslaw St,anislaw Janiak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) f g.

OB.1,9iir. w sieradzu

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radny Gminy Wrobl-ew

(miej sce zatrudnienia, stanow i sko

I

u

b funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z2017r.poz.l875,zp62n.zm.),zgodnie zart.24htej ustawy oSwiadczam,2e posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lno6i maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: kredyt w rachunku biezacym
24.404,29 zL - malzefiska wsp61no56 maj4tkowa
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartodciowe:

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

nie dotyczy

. na

il:

nie dotyczy.........

kwotg:

nie

dotyc2y.,.....,,.,

l. Dom o powierzchni: 2 65 m2,o wartosci: 328.600,00 ztr
tytulprawny: Akt. notarialny, Rep. A Nr 6562/2008

- maj4tek

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkc j a warzyw, powierzcltnia:21, 5Oha f iz .
o wartoSci: 827. 000, 00 z!rodzajzabudowy: budynek gospodarczy, przechowalnia, gara2

tytulprawny:

odrgbny

Akt notarialny, Rep. A Nr 2822/2013, Akt. notarialny,

Rep. A Nr 2385/2013

- maj4tek odrebny

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Przych6d

- 345.080,67 zL,

wspo1no56 majqtkowa

doch6d

-

158

.125,88 zL - malzefiska

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ru.
1

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq,takie osoby-nale|y podai liczbg i emitenta
udzialow:

. Posiadam udziaty

n i a rln]- rrnzrr

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\Yo udzial6w w sp6lce:

nie dory czy .......,",

Ztego ty4ulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zI

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale|y podai liczbE i emitenta
udzial6w: nie dotyczy ...,......

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

0

zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych vczestniczq takie osoby * nale?y podad liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
nia

rlal-tr-rv
vJ vaf

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz

10

% akQi w sp6lce:

nie

dory cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbg

akcji:

nie dotyczy

0

zL

i emitenta

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

O

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z vrrylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Patistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nale|y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
W 2002r. nabylem od Agencji WiasnoSci Rolne; Skarbu Pafrstwa Filia w
Lodzt, grunty rofne o powierzchni 4,82ha. Akt notari_alny, Rep. A Nr

-

5310/2002

- majatek

odrgbny"

VI.
dzialalnoSi gospodarczq (nale|y podai formg prawn4 i przedmiot
dzialalnoSci): nie dotyczy

1, Prowadzg

- osobiScie

nie

doty cly...,.......

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: Ozr
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziatalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
dotyczy

nie

- osobiScie

nie

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

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

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

n

ie

do

t.

y

czy ...........

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

nie

doty czy .........

nie dotyczy

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

zt

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyfiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 4.'721 | 4'7 zI-

2. doplaty obszarowe za 20Il rok - 21.84I,23
- malzefrska wsp61no56 majatkowa

zL,

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):
Ci4gnik Case I394, rok produkcji 7987
Ci4gnik Case MXU 110, rok produkcji 2003
S:mnnh6rl

tialarar^rrr

Volkswagen Passat,
nrlral-YJny
- m:irfolz
---

M:n

rlgr],

rnlz

nrnrlrrluaii

rok produkcji

lOOq

2003

X.
Zobowiqzania pienigZne o warto6ci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaLy udzielone (wobec kogo, w zwiqzktr, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Zobowiazania pienigzne w Banku Sp6ldzieJ-czym
w Sieradzu O/Wr6blew

na

31

.12.2011r.:

- kredyt inwestycyjny w wysokoSci 39.200, 00 zL,
zaciqgnigty w dniu
26,06.2073r., splata w ratach p6lrocznych, wysokoS6 raty 4.400,00 zL,
term-in splaty 20.06.2018r. , stan zadluzen.ia 4 .400 ,00 zIi
- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,nMR" w wysokoScl 231.000,00 zL,
zaciqgnigty w dniu 23.08.20I1r., sptata w ratach kwartalnych, wysoko66 raty
4.360,00 zL, termin splaty 30.06.2026r,, stan zadluzenia I48.240,00 zl;
- maj4tek odrgbny
- kredyt inwestycyjny w wysokoSci 67.500,00 zI, zaci4gnigty w dniu
25.03.20I5r., sptata w ratach p6lrocznych od 2076r., wysoko66 raty 5.200,00
zI , termin splaty 24,03,2022r., stan zadluzenj-a 46.800,00 zl;
- kredyt inwesLycyjny w wysokoSci 51.000,00 zI, zaci4gnigty w dniu
21.I0.20I5r., splata w ratach kwartalnych od 20L6r., wysoko66 raty 2.550,00
zL, termin splaty 23.I0,2020r,, stan zadluzenia 30.600,00 zL;
- kredyt w rachunku biezqcym - stan zadluzenia na dzien 31.12,20L1r.
24,404,29 zI;
Kredyt inwestycyjny w wysoko6ci 50.000,00 zl zaci4gnigty w Banku Zachodnim
WBK S.A. w dniu 20.I0.2016r., splata w ratach kwartalnych, wysoko66 raty
2.500,00 zI , termin splaty 18.09,202Ir., stan zadluzenia na 3L.12.20I'7r.
37. 500 ,00 zL
- m:lictisk:

wqn6lnn(6

m:r:i-knur:
q L rrvvYu

4

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), 12 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nie prawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn. 30.04 .2018r.
(miejscowoSc, data)

