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Uwaga:

1.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku

zastosowania,

naleiy wpisad ..nie dotvczv".

oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladajqca

4.

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

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rtfwniei wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czg5ci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje

jawne, w czgsci B za5 inf'ormacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajgcego oSwiadczenie oraz miejsce

poloZenia nieruchomoSci.

CZrySC

A

Ja,nihejpodpisany(a),

Andrzej Sobieraj

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 09. 07 . 1959r.

w sieradz

Radny Gminy Wr6blew,
PPHU ,,SOBIERAJ" Instalacje Sanitarne i C.O.
Dxz4zna 5A, 98-285 Wr6blew - wlaSciciel

Andrzej Sobieraj,

(mi ej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l7r. poz. 1875, zp62n. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy o6wiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lno5i maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigZne zgromadzone
wsp6lno66 majqtkowa

w

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wartosclowe:
.

il:
1.

5.000,00 zL

walucie polskiej:

nie

malzefiska

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

nie dotyczy
nakwotg:

n'ie

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

Dom o powierzchni: 150 m2, o wartoSci:

tytul prawny: Pozwolenie
wsp6lnoSi majqtkowa

500.000,00

zL

na budowg PA 1357/342/2004 -

malzeflska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doty czy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo o96lnorolne, powierzchria; 2 , BOha+30ar6w

dzialka

zabudowana +
O0 zl

dziatki o powierzchni

75ar6w

o wartoSci: 56. 000,

nie dotyczy
tytulprawny:Akty notariafne: Rep.A Nr 124/20L4,
Rep.A. Nr 5699/2000, Rep.A 106/2015
- malzeflska wsp61no56 majatkowa
rodzaj zabudowy:

Rep.A

Nr

2398/96,

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

przychod

- 0 ZL, doch6d - 0 zI_

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:garaZe i pomieszczenra gospodarcze - 225 m2
o wartoSci: 150. 000, 00 zI
tytulprawny: malzeriska wsp6lno56 maj4tkowa, Pozwol-enie na budowg pA

135r/342/2004.

ilI.

w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale2y poda6liczbE i emitenta
udziaN6w:

1. Posiadam udziaNy

n ia

dnJ- rzazrr

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce: ni

e

do

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych-naleay poda6 liczbg
udzial6w:
doryczv ..........

nie

ry c zy ..........

0 zL
i emitenta

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
n i o dn]_ rznzrr

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz I0 Yo akcji w sp6lce:

nie

dory cly...........

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

o zt

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y podac lrczbg i emitenta
akcji: nie dotyczy ..........

z

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

o

zL

v.
Nabylem(am) (nabyl moj maNzonek, z v,ryl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metlopolitalnego
nastgpujEce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vr.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz1 (nale?y poda6

dziaNalnofici):

formg prawnq i przedmiot

etHu ,,SOBIERAJ' fnstalacje Sanitarne i C.o. Andrzei

Sobieraj
- osobiScie

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
nrzrrar.rAA - ?1tr,.480r26 zL, doch6d _ 1646,23 zI_
- malzefiska wsp6lnoSi majatkowa
2. Zar zqdzam dziaNalno {ci4 go sp o dar czy lub j e stem prze d stawic i e I em p elnomo cnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dziaLalnoi;ci): nie doryczy

- osobiScie

nie dotvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty czy .......,..

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

vIL
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotyczy

- jestern

czlonkiem zarzqdu(od kiedy):

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

nie dotyczy

nie

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..........

doty czy .........

nie

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

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

0 zL

vIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytl\tt zatrudnienia lub innej dziaLalnofici zarobkowej lub zaigc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
1. dieta radnego - 5.246,40 zL
2" doch6d z innych 2rodel - 5946,24 zL

- malzefiska wsp6lno56 maj4tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 z,\otych(w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):
VW Transporter, rok produkcji 2000,
Koparka JCB 3CX, rok produkcji 2002,
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Nissan, rok produkcji 2011
- matrzefiska wsp6lno56 maj4tkowa
x.
Zobowiqzania pienigZne o wartosci powyZej 10 000 z,lotych, w tym zaci4gnigte kredyy
poLyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku,ziakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

i

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup Srodka trwalego ci4gnika
rolniczego CASE CS94 w wysokoSci 50.000 zL zaciagniety w dniu
2I.04.2015r. w PKO Bank Pol-ski. Splata w ratach miesigcznych'
wysoko66 raty B4'7,46 zL - kapit.al + odsetki zmienne malej4ce, termin
splaty 01.04 .2020r. Stan zadl-u2enia na dziefi 3I.12.20I'7r.
23.128,14 zL.- maLzeflska wsp6Ino56 majatkowa.
.i

Dalttazlpe
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yLleZfldCZoTrd

na

biezace

zobowi4zania

w wysokoSci 50.000 zL zaciagnieta w dniu 11.01.2011r. w PKO Bank
Pol-ski. Sptata w ratach miesigcznych, wysoko66 raty 84'l ,46 zIkapitat + odsetki zmienne malej4ce, termin splaty 10.07.2022r. Stan
zadluzenia na dziefr 37.12.2011r. 46.610,16 zI-.- malzefiska wsp6lnoSc
^rt-^,,ItlcrJ
-^-.1 qL[UWd

.

4

PowyZsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksukarnego
zapodarie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.

30.04 .2078r

(miejscowoS6, data)

