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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

201B

Nr dzlrlnnika
pc,t]llis przl,ilłu
(miejscowość)

UWa8a:

1. Osoba skladająca oŚWiadczenie obowiązana jest do zgodnego

2 prawdą, starannego i 2upełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2. JeŻeli po§zcżególne rubrykl nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, naleźy Wpisać ,,nie dotvczv|,.

3. osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określlćprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego imajątku objętego małżeńiką wspólnośclą
majątkową.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmu|e róWnież Wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje nieiawne dotyczące
adresu
zamleszkania skladającego ośwladczenieoraz mieisca położenia nieruchomości.

czĘśĆA
Ja, niżej podpisany(a), Sylwia Rafaela Rozwód (Łuczak),

urodzony(a)

18.09.1984

r.

(imiona inazwisko oraz nazwi5ko rodowe)

w Łasku

Radna Rady Gminy Sędziejowice,
BDH KRot s.R.o. (Polska) - menedżer logistyki
(miejsce zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
|Dz. U. 2 20!7 l,

Poz. 1875), zgodnie

z

art. 24h tei ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanoWiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięźne:
- środkipieniężne z8romadzone W Walucie polskiej: ni€ dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone

-

w walucie obcej: nie dotyczy

papiery Wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

ll.
1. Dom o powierzchni: 228,14 m2, o wartości:450 ooo,oo PLN

tytuł prawny: współwlasność - małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o
tytul praWny: nie dotyczy

Wartości:

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj 8ospodarstwa: .,.,...... uprawa roślin ,..,..........., powierzchnia: w gm. BierutóW
- 2,17 ha użytki
rolne - uprawa roślin;w gm. Sędziejowice o,82 ha nieużytki
o Wartości: łączna Wańość nieruchomoŚci 80 000,00 PLN
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul praWny: 0,82 ha - współwlasność- małżeńska wspólność majątkowa, 2,17 ha - wlasność- majątek

odrębny

z tego tytułu osią8nąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
4. lnne

i

dochód w wysokości: przychody i dochody
0 zl

nieruchomości:

powierzchnia: ....... ą15 ha dzialka budowlana (siedlisko)
o Wartości: .......,..,.., 40 000,00 PLN

tytuł prawny: ,.,........ wspólwlasność - małźeńskawspólność majątkowa

lll,
1. Posiadam udzialy

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
- naleźy podać liczbę i emitenta udziatóW:

W których uczestniczą takie osoby

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy
Z

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę iemitenta udzialów:

nie dotyczy
z te8o tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie8lym dochód w wysokości: nie dotyczy

lV.
1. Posiadam

akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których

uczestniczą

takie osoby -

należy podać liczbę i

emitenta

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcjiW spółce: nie dotyczy
Z

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych

Z

-

należy podać liczbę iemitenta akcji: nie dotyczy

tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

akcji:

V.
Nabytem(am) (nabył mój matżonek,

z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne8o, ich
związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podlegalo
zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: .....,..,.,..,.,..,.
nie dotyczy

Vl.
1. Prowadzę dzialalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności}: nie

- wspólnie z innymi

osobami

dotyczy

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i dochód w wysokości: ......... nie dotyczy
jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):........... nie dotyczy

Z

2. zarządzam działalnoŚcią 8ospodarczą lub

- osobiście.,..,. nie dotyczy
- Wspólnie
Z

z innymi osobami .........., nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieglym dochód w

wysokości:

nie dotyczy

Vll.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spótki): .......... nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

,..... nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

... nie dotyczy

tego tytułu osią8nąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokości: .......... nie dotyczY

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Umowa o pracę - 10 800,00 P[N; zasilek od organu rentowego 9 5s6,00;

Dieta

z

§ltułu pelnienia obowiązków sPołecznYch i obywatelskich - radnei gminy -

dochody stanowią małżeńską wspólność majątkoWą

2 400,00 PLN

/
lx.
skladniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w pnypadku pojazdóW mechanicznych
naleźy podać markę, model irok produkcji): współwłaściciel(razem z oicem} samochodu osobowego
ToYoTA vERso 1.8 rok prod. 2012

x.
zobowiązania pien|ężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zacią8nięte kredyty

i

poźyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (Wobec kogo, W zWiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt na budowę nieruchomości mieszkalnej na podstawie umowy z Getin Noble Bank SA; wysokość
kredytu 384 00ą00 PLN (Waluta PLNI; okres spłaty kredytu: 348 m-cyi kredytobiorcy: sylwia Rozwód,
Krzysztof Rozwód, Renata Łuczak, Botusław tuczak
Pożyczka hipoteczna związana z Wyżej Wymienioną umową kredFową na opłaty około kredytowe,
ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie nieruchomości; kwota pożycżki:L3 L87,z2 PLN; parametry: j.W.

Kredyt i poźyczka - umowa z dn.05,05.2012 r.
pozostalo do spłaty: kredyt hipoteczny:340 187,40 zl, pożyczka hipoteczna: 11 554,50 zł;
WARUNKI: 273 rat platnych wg harmonotramu spłaty rat
-

Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie ań.233 § 1Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

.il,.l.,...,,,.,...:..:...,...'..]....:.......:.,.i.....
(miejscoWość,data)

'J]

(podpis)

