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Uwaga:

l.

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

) Jeieli poszczeg6lne rubryki

nie znajdulq w konkretnym przypadku zastosowania,

nalei,y wpisad ..nie dotvczy".
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2no5d
poszczegrilnych skladnikt6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4

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

5.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rt6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,

niZejpodpisany(a), Al-eksander pawlik
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

t6.04.:-955r. w Sieradzu

Radny Gminy Wr6b1ew,
Soltys solectwa Sadokrzyce

gospodarstwo rofne - rolnik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994 z pofin. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w

sklad

lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone
wsp61no56 majqtkowa

w

walucie polskiej: 10 . 000,

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie

oo zL -

matzefiska

nie dotycly.......,...

doLyczy

..... na kwotg:

nie

dotycty...........

il.
1.

Dom o powierzchni:

tytul prawny:

+:'t

m2,o wartoSci: 619.oo0, OO zL

Akt notarialny, Rep.

A2g34/

93 - malzefiska wsp6f nos6

maj 4tkowa
2. Mieszkanie o powierzchm: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie doLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: og61norolne, powierzchnia: zs, 09ha + 4,Aoha
, o wartoSci: r. ooo. ooozt
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, qara2.

dzie rlawa

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2934/93 - 7,22ha, ugoda Sqdu
Rejonowego w sieradzu sygn. akt 467/93 - ai,g'lha, umowa d.zier2awy
z dnia 16.10 .201-3r. 4,40ha - malzehska wsp6lno6i maj4tkowa.
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Przych6d - 325.227 zI, dochod - 1,25.226,62 zL - malzefrska
wsp6lno6i majatkowa
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie doLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

ilI.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych vczestnicz4takie osoby-nale?y poda6 liczbq i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w:
n'i a rlnf rrnzrz ...'......
"-1

udziaLy te stanowi4 pakiet wigkszy

niz l0o/o udzial6w w sp6lce: nie dory czy ..........

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

0 zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbg i emitenta
udzial6w:
dotyczy ..........

nie

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

4",*

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1 takie osoby nalely podac liczbg i emitenta akcji:
ni

a

rlaf

.'ao"
vaJ

......'...

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

l0 yo akcji w sp6lce: nie dory c2y...........

ztego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zL

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nale|y podai liczbg i emitenta
akcji: nie d,otyczy

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zr.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wyl1czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel samoiz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaLo zbyciu w drodze przetargu.
- naleLy podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy
VI.
1. Prowadzg

dzialalnosi gospodarczE (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot

i:::l:":::tl
- osobiScie

::: ::tit1i

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym
2. Zatzqdzam dzialalno 5ci4

!*,:7

o:*::::1i:::t-*

- osobiScie

go spoda r czE

przychod,

i

doch6d w wysokosci: ozt_

lub j e stem przedstawicielem pelnomocnikiem

i przedmiot dziararnosci):

"-":.pra!vn+

nie

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zL

doLyczy

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

nie

dorycly...........

nie doryczy ..........

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie doryczy
nie

.........

doryc2y...........

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

0 zI_

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyiullu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1.
2.
3.
4.

doplaty obszarowe - 21-.793,55 zL,
zwrot podatku akcyzowego - 2.849,18
dieta soltysa - 1.638,00 zL
prowizla solLysa - 660,80 zL

zL

- matr2eriskn wsn5l noA6 maiatkowa

IX.
Sktradniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):

(w przypadku pojazd6w

A4, rok produkcji 2006
VOLVO S40, rok produkcji 2006
MAN TGA, rok produkcji 2005
URSUS 35A2, rok produkcji 2005
NEW HOLLAND TD70, rok produkcji 2008
NEW HOLLAND M135, rok produkcji 2000
AUDI

- malzeriska wsp61no66 maj4tkowa

X.
Zobowi4zania pienigzne o warto6ci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty i
po?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Zobowi4zania pienigzne w Banku Spoldzielczym w Sieradzu o/wr6blew
na 21--1I.2018r.:
- kredyt inwestycyjny w wysokoSci 2I4.400,00 ZI, zaci4gnigty w dniu

.20L5r. do dnia 10. 03 .2023r. , splata w ratach p6trocznych,
wysoko6i raty + odsetki 8 . 290 | 00 21, oprocentowanie 4 ,83yo, stan
11.03

zadlu2enia 66.600, 00 zI;
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31.000,00 zL, zaciqgnigty w dniu 1t-.03.2016r. do dnia 10.03.202Lr.,

splata w ratach kwartalnych, wysokos6 raty + odsetki l_.5j2,13 zL,
oprocentowanie 5,68yo, stan zadluzenia l_5.000,00 zl;
- kredyt obrotowy w wysokoSci 30.000,00 zL, zaci4gnigty w dniu
23.L0.201,8r. do dnia 22.1-0.20I9r. , splata jednorazowa, odsetki
kwartalne, oprocentowanie 6%o, stan zad?uzenia 30.000,00 zI_
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2napodstawie art.233 1 Kodeksu karnego
$
z a p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a p o zbawienia
wo lno S ci.
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