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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Je2eli poszczegrflne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleiry wpisad ..nie dotvczvt'.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid

J.

przynale2no5d
poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zzfir do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[sk4 wsprilno5ci4 maj4tkow4.

4.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

iza granic4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwnie?wierzytelno5ci pienig2ne.
6.

czgSci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o3wiadczenie oraz miejsce

W

polo2enia nieruchomoSci.
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(miej
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c

e zatr udnienia, stanowi sko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994, 1000, 1349 i .1432), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lno66 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

-

Srodki pienigzne zgromadzone

papiery wartoSciowe:

nakwotg:

nie dotyczy
w walucie obcej: nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 192 m2, o wartoSci: 4 60 . OO0, OO

tytulprawny:Akt
mal zehs ka

2. Mieszkanie o powierzchni:

tytul prawny:

zt

notarialny, Rep. nr 2480/99 nie

doty

nie dotyczy

"ry

m2, o wartoSci:

wsp6tnoS6 maj4tkowa

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

oq6lnorolne, powierzchnia: 5 ,24 ha
o wartoScr: 270 .0 00, 00 zI

rodzaj zabudowy: q ar a2e
tytutrprawny: Akt notarialny,

Rep. nr 2480/99. Akt notarialny, Rep. nr
3489/2003. Akt notarialny, Rep. nr 2'783/2008. Akt notarialny, Rep.

nr

4'l 44 / 2010 Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtrym przychod i doch6d w wysokoSci:

' przychod 0 zL, doch6d O zl
4. inne nieruchomoSci:

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

ilr.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podad hczbg i emitenta
udzialow:

nie dotyczy
udzia\y te stanowi4 pakiet wigkszy nr2 I0o/o udziatow w sp6lce: ni

e dotyc zy

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naIe?y podac hczbg
udzialSw: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: 0 zL

i

emitenta

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6trkach handlowych z udzia\em gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

niz l0 Y" akcji w sp6trce: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4trem(glam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: 0 zr
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale|y podai hczbE i emitenta akcji: nie
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci:

0 zL
\..J

\\

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej htb zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. ProwadzE dziaNalno66 gospodarcz4 (nale2y podad formg prawn4

i przedmiot

dziatralnoSci):

JGL Grzegorz Musial

-

osoDlscle 'I'AK

wsp6lnie zirrrrymr osobami nie dor-yczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
przych6d 11.736,00 zL, doch6d -1-5.643,13 zL - wsp6lnoSc ma;qtkowa

-

mat zeris ka

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno(ici (nale|y poda6 formg prawrrQ i przedmiot dzialalno1ci): .rcr, Logistics

,,-r-r

Iilail- rzsi:k

snAlL

--.(a lawna
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami rax
osobiScie

Ztego tytulu osi4gn4lem(Ela-) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci 82 .'125,05

zl

wsp6lno56 maj 4tkowa malzefiska

VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie docyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

o

zL

VIII.
Inne dochody osi4gniEte z tyiilu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (Gmina Wr6blew) : 4.800 zL
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (KW PSP w T,odzr): 93.854,07 zl

Doplaty obszarowe w wys. 2.670,00 zI
Obowiazki spoleczne i obywatefskie: 1038,76
Lrfsn6l

no(6 m:i al-[9y,7a ma]ZeriSka

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 z\.otych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale2y poda6 markg, model i rok produkcji):
Toyota Avensis 1.8, rok produkcji 20I5r. - wspolnoSc majatkowa
malzenska
Nissan Cabstar, rok produkcji 2002r. - wsp6lnoSc maj4tkowa malzenska

X.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
ipo?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwt4zku, z jaktm
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci)

:

Bank BGZ, Kredyt hipoteczny budowlany, zaciqqniety w dniu 04.06.2013
r. do dnia 07.05.2033 r. w wysoko6ci 460.000,00 zL. Oprocentowanie

4,042. Stan zadluzenj-a (wraz z odsetkami) na dzieri 3I.12.2078 r.
wynosi 31 5.26'7,95 zL. Rata miesigczna \NTaz z odsetkami wynosj2.860,85 zL.
Toyota Bank, kredyt na zakup samochodu I zacr4qnigty w dniu
74.09.2015 r. do dnia 14.09.2019 r. w wysoko3ci'75.293,00 zL.
Oprocentowanie 5,992. Stan zadluzenia (wraz z odseEkami) na dzieh
3I.I2.2078 r. wynosi 28.261 ,50 zl-. Rata miesigczna wraz z odsetkami
wynosi 7424,41 zL.
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Pory2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), 12na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolno6ci.
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Wr6b1ew, 29.04.2079
(miejscowoSi, data)
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