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Uwaga:
1.

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

7

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisad ..nie dofyczytt.

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

do maj4tku

iza granicq,

4.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A oSwiadczenie

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

CZ4SC A
Ja,niZejpodpisany(a), Jaroslaw Stanislaw Janiak
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.08

.I977r. w sier:adzu

qospodarstwo rol-ne - rolnik,
Radny Gminy Wr6bl-ew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U,
22018r. poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24htej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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I.
Zasoby pienig2ne:

-

Srodki pienigzne zgromadzone

r^rqnAl nn(6

w

walucie polskiej

- Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warloSciowe:

4

.313

,I5 zL
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dotyczy.........

nie dotyczy
. na

kwotg:
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nie

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

Dom o powierzchni:265 m2, o wartosci: 328. 600, 0O zL

Akt notarialny, Rep. A Nr 6562/2008 - majqtek odrgbny
nie dotyczy m2, o wartosci: nle dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
tytulprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produk c)a warzyw, powierzchnra: 2! ,33ha f iz
o wartoSci: 827. 000, 00 zL
rodzajzabudowy: budynek gospodarczy, przechowalnia, gara2

tytulprawny:

.

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

Rep. A Nr 2385/2073

- majatek odrebny

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Przych6d

zL,
- 583.642,29
'
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doch6d

- 216.654,32 zl -

malzefiska

arKowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie d,oLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ilI.

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych vczestniczqtakie osoby-naleLy podai hczbE i emitenta
udzialow:
nie dotvczv ..,.......

1. Posiadam udziaNy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? I0%o udzial6w w sp6lce:

nie doty czy ..........

Ztego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2" Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
tu;dziaLow
dotyczv ..........

nie

0

zL

- nale?y poda6 liczbg i emitenta

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

o

zL

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - naIe?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
n i a

r]nf

rrnzrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni?l0

o/o

akcji w sp6lce:

nie dotycay...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbg

akcji:

Z

nie dotyczy

i emitenta

tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zr.

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mil.zonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe2y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
W 2002r. nabylem od Agenc;i WlasnoSci Rolnej Skarbu Pat'rstwa Fil-ia w
Lodzi, grunty rolne o powierzchni 4,B2ha. Akt notarialny, Rep.A Nr
5310/2002 - majatek odrgbny.

VI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq (naleLy poda6

dzialalnoSci):
- osobiScie

nie dotvczv

formg prawn4 i przedmiot

nie dotyczv

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

dot.y cly...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0zI2. Zarzqdzam dzialalno 5ci4 go spo darcz4 lub j e stem przedstawicielem pelnomo cnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y poda6 formE prawn? i przedmiot dzialalnofici): nie dotyczy
- osobiScie

nie

dotv clv...........

- wsp6lnie zinrrymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0

zL

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):
jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):
-

nie dotyczy

nie dotyczy

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

..........

nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

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

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

0 zr

vIIL
Inne dochody osi4gnigte ztfitilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 4.960,26 zL
2. doplaty obszarowe - 21 .84I,23 zL,

3. doch6d z tytulu zezlomowania samochodu cigzarowego
produkcji 1999 (odwrotne obciazenie) - 4.200,00 zI
-
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IX.

MAN, rok

mri
mal rt.lu ar

atKowa

Skladniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10 000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

f-i'ranilz t'-rea 1?94, rOk prOdukCji I9B1
Ciqgnik Case MXU 110, rok produkcji 2003
Volkswagen Passat, rok produkcji 2003
- mri:1-ok

ndroh
- *- tJoY

Samoch6d cigzarowy MAN, rok produkcji 2000
- mal2e6sk: wsn6l no66. meiefkowa
X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciEgnigte kredyty i
po?yczki oraz waflrnki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo,wzwrqzku,zjakim
zdarueniem, w jakiej wysokoSci):
7^h^t.,i--:niSn6 ldziof
zoDowrazanra
w Sieradzu o/Wr6b1ew
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- kredyt inwestycyjny preferencyjny ,,nMR" w wysokoSci 231.000, 00 zI,
zac-L4gnigty w dniu 23"08.2077r., splata w ratach kwartalnych, wysokoS6 raty
4 . 360 ,00 zI, termin sptaty 30 . 06 .2026r . , stan zadluzenla 130 . I 00 ,00 zL;
- m:irfok

ndrahn'
- *- .-..Y

- kredyt inwestycyjny w wysoko6ci 67.500/ 00 zL, zaci4gnigty w dniu
25.03.2015r", splata w raL.ach p6lrocznych od 2016r., wysokoS6 raty 5.204t00
zL, termin splaty 24"03.2022r., stan zadluzenia 36"400,00 zI;
- kredyt inwestycyjno-obrotowy w wysoko5ci 224.400,00 zL, zaciqgnigLy w
dniu 24.09.20I8r. , splata w ratach kwartalnych od wrze6nia 2079r. , wysoko66
raty: I - 6.100,00 zI, kolejne - 5.600,00 zL, termin splaty 30,06.2029r.,
karencja w splacie do 29,08.20I9r., stan zadluzenia 224.400,00 zl
- kredyt obrotowy w wysoko6ci 50.000,00 zI, zaci4gnigty w dnlu
31.10.2018r., splata w ratach kwartalnych od wrze6nia 2079r., wysoko66 raLy
ok. 3. 900 , OO zL, termin splaty 30.09 .2022r. , stan zadluzenia 50.000 ,00 zL
Zohowi az.ani:
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R:nkrr Zsghgclnim WBK S.A. na 31 .12.201"8r.:

Kredyt inwestycyjny w wysoko6ci 51.000,00 zl, zaci4gnigty w dniu
21.I0.20I5r., splata w ratach kwartalnych od 2016r., wysoko66 raLy 2.550,00
zl, termin splaty 23.I0.2020r., stan zadluzenia 20.400,00 zl;

Kredyt inwestycyjny w wysoko6ci 50.000,00 zI zaci4gniqty w dniu
20.).0.20L6r. , splata w ratach kwartalnych, wysokoS6 raty 2.500,00 z!,
termin splaty 18.09 .2021-r. , stan zadfuzenia 21 .500,00 zL
- malzeriska wsp61no56 maj4tkowa

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za p o darrie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi karu p o zb awieni a wo lno S ci.

Wr6blew, dn. 29.04.20!9r.
(miejscowo6i, data)

(podpis)

