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OSWTADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
nale2y wpisa6 ..nie dofyczY".

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerflsk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4,

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

5.

O6wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

6" W

czgSci

A

CZ4SC A
Ja,nizejpodpisany(a),

piotr

Adam Luczak

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.04

.I9B2r. w Sieradzu

Straz Miejska w Sieradzu,
gospodarstwo rolne - rolnik,
Radny Gminy Wroblew

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U,
22016r. poz. 446, z poLn. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oriwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

po

I.
Zasoby pieniE2ne:

- $rodki pieniqzne zgromadzone
wsp6lnoSc majqtkowa

w

walucie polskiej: 55. 164, OO

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartosclowe:
.

il:

nie

zL

matzefiska

dotyczy.,.......

nie dotyczy
nakwotp:

nie

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

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2.Mieszkanie o powierzchni: nie doty
o wartoSci: nie dotyczy
"=y
^2,
tytul prawny: nie dot-yczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo ro1ne, powierzchnra: I4, O 4ha
o wartoSci: 410 "000, OO zL
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytulprawny: Akty notarial-ne: Rep.A Nr 1709/2003, Rep.A Nr 763/2005
1.

majqtek odrgbny, Rep.A Nr 56BB/2010 - matzehska wspolnoSc

mal arKowa

-

/

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

przychod - I14.439tI3 zL, doch6d - 84.20I,54
- malzeflska wsp6lnoSc majatkowa

zL

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: ni-e dotyczy
o warloSci: nj-e dotyczy
ty'tul prawny: nie dotyczy

ilI.
1

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestmczqtakie osoby-nalely podad Iiczbq i emitenta
udziaNow:

. Posiadam udzialy

ni o r'ln1-rrnzrr

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy niz 10%oudzialow w sp6trce:

nie

dory czy ,..................

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych spotrkach
udzialSw:
dotyczy .........,

nie

handlowych- nalely podai liczbq i emitenta

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

0

zL

IV.
w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleLy podai hczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
-.i ^
IIfg

ZJ^+
UVLVU'V

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy

ntLI0Yo akili w sp6lce:

nie

dotycly...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
r^!...
^1,^::. nr_e
-r ^ ooryczy
aKLrJr:

Z

0 zI

- nale?y poda6 hczbg i emitenta

tego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mal?onek, zv'ryl.qczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku
odrEbnego) od Skarbu Paflstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1

. Prowadz p dzialalnoS 6 go sp o da r czq (nale?y

dzialalnoSci): ni

- osobiScie

nie

pod

ai formq prawnq i przedmi ot

e dotvc zy
do

Lyczy

- wsp6lnie zrnnymr osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubiegtrym przychod i doch6d w wysokoSci: }zL
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czqlub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem

takiej dzialalno6ci (nale?y podaiformqprawneiprzedmiotdziatralnoSci):
- osobiScie

nie

nie dotyczy

dotvczv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w loku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zt

h

I
ri

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

czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

nie

nie

doty cty...........

dot.yczy ..........

nie

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doty czy

nie

.."......

dotycly..,.,..,...

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

0 zL

VIII"
Inne dochody osi4gnipte z t7fiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaildego tytulu:

1. wynagrodzenie ze stosunku pracy
2. dieta radnego - 4.590,60 zL
-

- 8.990,37 zl

m:i
rf alz nr] rolr!!qJ a
tJnY
--

3. doptaty obszarowe - 12.059,24

zL

- mal2eriska wsn6l no(F mai:l- kowa
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markE, model i rok produkcji):
..1 -^- ilr-i 1.
\-J-49
K r-^lOJ-rrr^.i Uzy
^:
produkcji
ME 42'70, rok
2002,
KUBOTA M 7060, rok produkcji 2013,
ME 4235, rok produkcji 200I,

sadzarka karuzelowa, sortownik, opryskiwacz poJ-owy,
samoch6d osobowy KIA CARENS/ rok produkcji 2001

- malzerlska wsn6lno(6. maiafkowa
X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacrqgmgte kredyty i
poZyczki oraz warunki, na jakich zosta\y udzielone (wobec kogo, w zwrqzku, z jal<rm
zdarzenrem, w jakiej wysokoSci):

PoLyczka BZWBK Leasing SA zwi4zana z realizacl4 programu
,,Moderni zac)a gospodarstw rolnych" w wysoko3ci 1 5I .290 ,00 zL,
zaciqgnigta w dniu 28.03.2074r. , termin splaty 25.03 "20L9r. , warunki
snlat.v - ? rat.ru w ciacnr roku. Stan zadluzenia na dzien 3I "12 "2016r.
'Y

v+nY

35.660,70 zL.
- malzedska wsp6lno6i majatkowa

Kredyt preferencyjny klgskowy obrotowe w Banku Spoldzielczym
w Sieradzu, Oddzial Wr6bfew w wysokoScL 25.000,00 zL, zaci4gnigty
w dniu 27.03.2076r " , termin splaty 01 .06.20I9r. , warunki splaty
2 raLy w ci4gu roku, wysokoS6 raty 3 . 574, 00 zI. Stan zadluzenia
na dziefl 3I.72.2075r. 2I.426,00 zL.
- maj4tek odrebny

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i?napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6blew, dn" 28.04.20!1r.
(miejscowoS6, data)

(podpis)

