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Uwaga:
1.

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

) Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku

zastosowania,

nalei,y wpisad ..nie dotvczy".

3. osoba skladajQca

oswiadczenie obowiqzana jest okreslid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4za6 do maj4tku
odrgbnego i majqtku objgtego malzerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

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

5. O5wiadczenie o stanie
6.

W

maj4tkowym obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pienig2ne.

A

oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.
czgSci

CZ4SC A
Ia, nilejpodpisany(a),

Andrzej sobieraj

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) og. 07 .1-959r.

w sieradzu

Radny Gminy Wr6b1ew,
PPHU ,,SOBIERAJ" Instalac;e Sanitarne i C.O. Ancjrzei .Sobieraj,
Drz4zna 5A, 98-285 Wr6bfew - wtaSciciel
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994, z po1n. zm.), zgodnie z aft. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnosd maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigzne zgromadzone
no66 ma i atkowa

r^rsn6'l

]!r\4J

w

walucie polskiej: 40. 000,

0o zL

malzefiska

a\

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy.........'.

nie doLyczy
na kwotg:

nie

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

II.
Dom o powierzchni: tSO m2, o wartoSci: 500 . O0O,
1L9, 41-m', o wartoSci: 450. 000, 00 zL.

1.

00 zL oraz dom o powierzchni:

tytul prawny: Pozwolenie na budowg PA 735I/342/20O4 - malzel1ska
wsp6lno6c majqtkowa, Akt notarialny Rep. A 1,634/20L8 malzehska
wsp61noS6 majatkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie
tytul prawny: nie doEyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

dotycry

m2, o wartoSci:

nie dotyczy

gospodarstwo og61noro1ne, powierzchnia:

2 , 8 Oha+3

0ar6w

dzialka zabudowana +dzialki o powierzchni 75ar6w
owartosci: 55.000, 00 zL
rcdzaj zabudowy: nie dotyczy
tytulprawny:Akty notarialne: Rep.A Nr I24f201-4, Rep.A Nr 2398/96,
Rep. A. Nr 5699/2oo0, Rep.A 1-06/2oI5
- malzefiska wsp6lno56

maj4tkowa

Ztego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:
rrztrahAA - vO 4Lt
zl
dor-h6d - O ZL
I/!zJvrrvv
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: gara2e i pomieszczenia gospodarcze - 225 m2
owartoSci: 150.000,00 zL

tytulprawny:malzehska wsp6lnoSi maj4tkowa, Pozwolenie na budowg
o;rt
l;ta
Jaan.
'/35L/
342/2UU4

PA

III.
w sp6trkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby-naIe?y poda6 liczbg i emitenta
udzia\6w:

1. Posiadam udzia\y

11fE^
-.1

-l^F,,^-,,
qUUyvay

.....,.,.,

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy

ni| t\Yo udzia\6w w sp6lce: nie dotyczy

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

.....'....

0 zI-

.'......'."...'....
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podad liczbg i emitenta
udzial6w: nie doty czy ..........

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

0

zr.

Iv.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:
nia rinl-rzazrr

1. Posiadam akcje

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

nizI0 % akcji w sp6lce: nie dory cty...........

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

0

zI_

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naIeay poda6 liczbg i emitenta

akcji:

z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

o

zr_

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z v,ryl1czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zvnqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetarga - nale?y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nj-e dotyczy

vI.
dzialalnosi gospodarczq(nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot
dzialalnoSci): eeHu ,,SOBIERA,J" rnstafacje Sanitarne i C.o. Andrzei

1. Prowadzg

Sobieraj

- osobiScie

nie

doty cly...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

dotycay...........

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku przych6di doch6d w wysoko5ci:

przych6d - I7I.209,11 ZL, strata
- malzefska wsp61no56 maj4t.kowa

- 4.539,96 zI

2. Zar zqdzam dzialalno Sciq go sp o dar czq lub j e stem prze dstawiciel em p elnomo cnikiem
takiej dzialalno(tci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnofici):
doryczy

nie

- osobiSCie

nie

dol-rznzrz

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

zr_

VII.
W sp6trkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
- jestem cztronkiem zarzqdu (od

kiedy): ni

e

do

nie

doty c2y...........

t y czy ..........

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (odkiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

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

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

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1
I .

_ 3.454,46 zL
^+UO
!-^^-^Jo
AUIIE\.,I
2. doch6d z innych 2r6del - O zL
Ulg
^..i

- mal2e6sk,a wsn6lno66 maiefkowa
IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):
Koparka JCB 3CX, rok produkcji 2002,

Minikoparka JCB, rok produkcji
Honda CRV,
\/Id f-rrldrz

rok produkcj i

rnlz

!vr!

t

nrnrlrrlzni

i

2008,
?nnq

Nissan, rok produkci i 20II
- malzeflska wspotnoS6 majAtkowa
X.
Zobowr4zarria pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zNotych, w tym zaciEgniQte kredy.ty
po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) :

i

---r:yjny przeznaczony na zakup Srodka trwalego ciqgnika
rolniczego CASE CS94 w wysoko6ci 50.000 zL zaciqgnigty w dniu
2I.04.2015r. w PKO Bank Polski. Splata w ratach miesigcznych,
wysokoS6 raty B4'7,46 zL - kapital + odsetki zmienne male;qce, termin
splaty 01. 04 .2020r. Stan zadluzenia na dzied 16. 09 .2OI8r.
16. 466,11 z]-.- malzehska wsp6lno6i maj4tkowa.
PoZyczka inwestycyjna przeznaczona na biez4ce zobowiazania
w wysokoSci 50.000 zL zaci4gnigta w dniu I1.07.2011r. w PKO Bank
PoIski. Splata w ratach miesigcznych, wysokoS6 raty B4'7 ,46 zIkapital + odsetki zmienne malej4ce, termin splaty 10.07.2022r. Stan
zadluzenj-a na dzieri 16.09.2018r. 39. B0'/,54 zI-.- malzefiska wsp61no56
T{rorlrrl_

i nr^roqJ-rr,

mal arKowa

.

PowyZsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn. t6 . 09 .2078r.
(miejscowoSi, data)
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