oSwtADczENt E MAJATKoWE
w6ita, zastQpcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzildzaiqcej i czlonka organu zarzqdzaiqcego gminnq osobq prawna oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

wr6blew, dnia o: .1_2.20i.8r.
(miejscowoSi)

Uwaga:

1'

osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia
kaidej z rubryk.
2, le2eli poszczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ,'nie dotvczv',.
3. osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynaleino56 poszczegrilnych skladnik6w
maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maiqtku odrqbnego i majqtku objqtego malie6skq wsp6lno5ciq
majgtkowq.
4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. oSwiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniqine.
6' w czqsci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladaiqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo5ci.
czEse A
Ja, ni2ej podpisany(a), Tomasz

woZniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13 .12

.L972r. w sieradzu

Urza.d Gminy Wr6blew

- W6jt Gminy Wr6b1ew,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnodci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U, z 2OI7 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2OL8 r. poz.994 z p6ln. zm.), zgodnie z art. 24h
tej ustawy
oiwiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad mal2eriskiei wsp6lnoici maiatkowei lub stanowiqce
mOj

majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

19.111

,60 zr (stan na 2r.11.201gr. ) - malzefska wsp6lnosi

-

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery warto6ciowe:

nie

nie posiadam............

posiadam.
na kwotq:

nie

dotyc 2y...............

majqtkowa

il.

owartoSci:190 000, Oo zI tytulprawny: Akt
mal2eriska wsp61no56 maj4tkowa

1. Dom o powierzchni: 95 m2,

3442/2002

-

2. Mieszkanie o powierzchni:

nie doLyczy

m2, o warto6ci:

notarialny, Rep. Nr

nj-e dotyczy tytuf

prawny:

nie

doLyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzajgospodarstwa:

nie doLyezy, powierzchnidi nie doLyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
tytuf prawny: nie dolyczy
o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

Ttego tytulu osiEgnEfem(qlam)w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysoko5ci:nie dotyczy
4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia:

I - dzialka o powierzchni 8 ar6w 14 m2, na kt6rej znajduje sig budynek
mieszkalny (segment)- jak w pkt II.1.
II - dzialka o powierzchni 5 ar6w z budynkiem gospodarczo-garazowym
o wartosci:

I - 20 000,00 zf
II - 40 OOO,0O z1

tytuf prawny:

f - Akt notarialny, Rep. Nr 3442/2002 - malzeriska wsp6J-no56 majqtkowa
II - Akt notarialny, Rep. Nr 5782/2007 - malzeriska wsp6lnoSC majatkowa

'

lll.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

-

nale2y podad liczbq i emitenta udziaf6w:

udziafy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 tO% udziaf6w w sp6fce:

nie

dotyc 2y...............

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko6ci:

nie

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

tv.
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych

-

nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni2IO% akcji w sp6fce:
ni a

dnl- rrnzrr

Ztego tytufu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

nie

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

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majEtku odrqbnego)
od Skarbu Pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

vt.
L' Prowadzq dzialalnoii gospodarczq'z (nale2y podai formq prawnE i przedmiot dziafalnoSci):

nie dotyczy
- osobi6cie nie dotyczy
-

wsp6f nie z innymi osobami

nie

dotyc 2y...............

tego tytufu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

Z

nie doryczy

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno5ci

l::::T:::: ::::: :::::: : ::::::::: ::::l::::i: :t:
nie dotvczv

-

osobiScie

-

wsp6lnie z innymi osobami

nie

::l:lt:

dotyc 2y...............

z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

nie

dory c.y.............

vil.
L. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady

nie

nie

doryc 2y...............

doryc 2y...............

nie

nadzorczej (od kiedy):

doryc 2y...............

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):nie doryc 2y...............
ztego tytufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

nie

dory c,y.............

2. W sp6ldzielniach:

nie dotyczy
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady

nie

doryc 2y...............

nadzorczej3 (od kiedy):

nie

doryc 2y...............

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):nie doryc 2y...............
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nie

doty c.y.............

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno5i gospodarczq:
n-i a

Anf

rra -'
'

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

nie

doryc 2y...............

jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie

doryc 2y...............

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie doryc
Z

2y...............

tego tytulu osiqgnqfem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nie

dory c.y.............

vlll.

podaniem
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalno3ci zarobkowej lub zajqi, z

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytufu:
72a.'784,!9 zL - doch6d wynrkaj4cy ze stosunku pracy od 01.01.2018r' do 21'11'2018r'
- malzeiska wsp6lno6i majatkowa

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10
nale2y podai markq, model i rok produkcji):

OOO

zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

KIA Sportage 2Ol-1r. - malzeriska wsp61no56 majatkowa
AUDI A2 2OO1-r. - matrzeriska wsp61no56 maj4tkowa

X.

po2yczki oraz
Zobowiqzania pieniq2ne o wartosci powy2ej 10 O0O zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i
jakiej wysoko6ci):
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w
domu
Kredyt hipoteczny w Banku Sp6tdzielczym na remont i rozbudowe
.2O2LY
31.05
dnia
do
.2OI3r.
'
O7
09.
w
dniu
mieszkalnego zacl4gnigty
udzielenia
dzie(t
na
oprocentowania
Stopa
z!.
0OO,0O
BO
w wysokoSci
f redytu 4,'732. Stan zadlu2enia na 21-.11-.20L8r. wynosi 23 .945 ' 64 zL '
Rata miesigczn a wraz z odsetkami 844,45 zL. Rozpoczgcie splat kredytu
nast4pi}ood0l.Ol.20l5r.wgumowyzBankiemSp6ldzielczym
- malzeriska wsP6Ino56 majatkowa

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaWienia wolnodci.

Wr6b]ew, dn. 03.1,2.20I8r.

6ooo* /"r.r-"-4

(miejscowoSi, data)

1 NiewlaSciwe skreSlii.
2 Nie dotyczy dzialalno5ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzqcej,
w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.

