oSwrDCZENTE MAJATKo
radnego gminy
Wr6bl
(miejscowoSi)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. Jeieli poszczegrilne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleiy wpisa6 .,nie dotvczy".

oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarfl do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

3. Osoba skladaj4ca

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigZne.

kraju iza granicq.

6. W czgSci A oSwiadczenie ztwarte

sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

czv,sc A
J

a, nihej podpisany(a),

el eksander Pawl ik
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

1-6 .

04 . 1965r.

w Sieradzu

Radny Gminy Wr6b1ew,
Soltys solectwa Sadokrzyce

gospodarstwo rolne - rolnik
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

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

s0. oo0, 00 zL

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto5ciow€r nie dotyczy
na kwotg:

nie dotyczy

il.
Dom opowierzchni: +:J m2,o warto6ci: 619.000, O0 zL
tytulprawny: Akt notarialny, Rep. A2934/93 - malzefiska wsp61noS6
maj atkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie d,oLyczy
1.

tytul prawny:

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: og61noro1ne, powierzchnia: 25,
o wartoSci: 1. ooo. ooo,

oo

O

tha+4 , 4 Oha dzterZawy

zL

budynek gospodarczy, qara2
tytulprawny:Akt notariafny Rep. A Nr 2934/93 - 7,22ha, postanowienj-e
s4du sygn. akt Ns 70/93- I7,87ha. Umowa dzier2awy z dn.16.10.201-3r
4.40ha - malzehska wsp6lnoSi maj4tkowa
rodzaj zabudowy:

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

Przych6d

- 325.227,00 ZL, doch6d - 725.226,62 zL -

malzeiska

wsp61noS6 najqtkowa

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dolyczy

nie dotyczy
tytul prawny: nie dol-yczy
o wartoSci:

III.
1. Posiadam udzialy
przedsigbiorc6w,
udzial6w:

w

sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
uczestnicz4 takie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta

w kt6rych

nie dotyczy

w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci; }zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbE i emitenta
tdziaNy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0o/o udziaNow

udzial6w: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

o

zL

Ll

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowych z

tdzialem gminnych os6b prawnych lub
- naleLy poda6 liczbg i emitenta akcji:

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby

nie dotyczy

nie dotyczy
w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0 zr

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz I0 %, akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam)
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- nale2y podai hczbg i emitenta akcji:
doLyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: 0 zr.

nie

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow, komunalnej osoby prawnej htb zwrqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetarga - naIe|y poda6 opis mienia
i datE nabycia, od kogo:
n i a
e
rrf

rla{- rznval zrr
svvJ

VI.
1. Prowadzg dziatralnoSd gospodarcz4 (nale?y poda6 formg prawn4

i przedmiot dzialalnoSci):

,.l^ts,,^-,,
-.i ^ uvuy9zy
rrrE

.- osobiScie

nie dotyczy

- wsp6lnie z innyrni

osobami

nie dotycz

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0 zL
2. ZarzEdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie doLyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innyni osobami nie docyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zI-

vII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie docyczy
Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tyltilu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutru:

1.
2.
3.
4.
5.

doplaty obszarowe - 2I.'793 ,55 zIzwrot podatku akcyzowego - 2.849,I8
dieta soltysa - 2.288,00 zL
prowizja soltysa - 817,68 zL

zL

dieta radnego - 885,76 zL

- m:1ieriska wsn6l no(6 mai atkowa
s

vvvyvJrr

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

AUDI A4,rok prod.2006, VOLVO S40, rok prod.2o06, MAN TGA, rok
prod. 2005, URSUS 3512, rok prod. 2005, NEW HOLLAND TD40, rok
prod. 2008, NEW HOLI,AND M135, rok prod. 2000 - malzedska wsp61noS6
maj 4tkowa

x.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
rpo2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Zobowt4zania pienigzne w Banku Sp6ldzielczym w Sieradz\t o/wr6b1ew na

31-.L2.2018r:

- kredyt inwestycyjny w wysokoSci 274.400,00 zL, zaci4gnigty w dniu
11.03.2ol5r. do dnia 10.03.2023r., splata w ratach p6lrocznych,
wysoko66 raty + odsetki 8.290,00 zI oprocentowanie 4,83q6, stan
zadluzenia 66. 600, 00

zL

- kredyt obrotowy w wysoko6ci 31.000,00 zL zaciqgnigty w dniu
11.03 .20L6r do dnia 10.03 .202Lr. , splata w raLach kwartalnych I
wysokoS6 raty + odsetek I.5'72,13 zL, oprocentowanie 5,68%, stan
zadluZenta 15. 000, 00 zI- kredyt obrotowy w wysoko6ci 30.000,00 zL, zaciqgnigty w dniu
23.1-O.2018r. do dnia 22.I0.20A9r., splata ;ednorazowa, odsetki
kwartalne, oprocentowanie 6%, stan zadluzenia 30.000,00 zL
- malieisk:

e

wsn6l no56 maiatkowa
vYeyv!rr

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolno6ci.

Wr6blew 30.03.201-9r.
(miejscowoSi, data)

(podpis)

