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Uwaga:

l.

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

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiy wpisad ..nie dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczegrflnych skladnikrfw maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objgtego malzerlskq wsp6lnoSci4 majqtkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rr6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czpSci A oSwiadczenie zawarte

s4 informacje jawne, w czpSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj1cego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

cznsc A
Ja,nihejpodpisany(a), wladyslaw wojciech Garncarek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) re. 01. 1956r.

w Sieradz

gospodarstwo ro1ne - rolnik,

Radny Gminy Wr6b1ew

Soltys
(miej sce zatradnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2016r. poz. 446, z po1n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

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

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warloSciowe:

nie
. na

ii:

nie

douyc2y...........

nie dotyczy.........

doLyczy

kwotp:

nie

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

Dom o powierzchni: gs m2, o wartosci: roo. OO0,

00 zL
tytulprawny: Ksigga wieczysta Nr 16800 - majqtek odrgbny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
1.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo og61noro1ne, powierzchnia: 4 , 3 Oha
o wartoSci: 160. ooo, oo zr
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy

- majqtek odrgbny
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
Przych6d - 55.000,00 zI, dochod - 37.000,00 zI - ma;qtek odrgbny

tytulprawny:Ksiega wieczysta Nr 15800
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie doLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ilI.
1

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbq i emitenta
udzialow:

. Posiadam udzialy

ni

a

z{af rrnzrr
v4J'.'.......

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz l0o/o udziaL6w w sp6lce:

nie

dory czy ..........

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach
udzial6w:
doty cZy ..........

nie

handlowych-naIely podai liczbp i emitenta

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL

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

1. Posiadam akcje
ni

a

rlnf

rrazrr
e4-r

.,.,.,.,.,

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0 o/, akcji w sp6lce:

nie

dory c2y...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zI

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleLy podai liczbg i emitenta

akcji:

Z

nie

dotyczy

tego tytulu osi4gnqlem(plam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

O

zL

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu-nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
ni

a

rlal. rzazrr
eaJ

..........

VI.
dzialalno6i gospodarczq(nale?y podai formg prawng i przedmiot
dzialalnoSci): nie dotyczy

1. Prowadzg

- osobiScie

nie

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

- wsp6lnie z innyni osobami

nie

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

OzI-

2. Zarzqdzam dzialalno S c i4 go spodarcz4 lub j e stem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (naleZy poda6 formQ prawne i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie

nie

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

- wsp6lnie z innSrrni osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zI

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem
-

nie

nie dotyczy

czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

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

nie doryczy .........

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

dotycty...........

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

vIII.
Inne dochody osi4gnipte zt7fiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytulu:

1. dieta radnego - 4.984,08 zL
2. prowizja soltysa - 1.504,80 zI- m:i:fek
-.'-r---'-

ndral-*-.JflY

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleLy podai markg, model i rok produkcji):
ni

a

dnl-rrazrr

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnipte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,wzwi4zku,zjakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
za; gcie komornicze w wysokoSci 35. 000, 00 zL

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.

28 .04 .201-7r
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(miejscowoSi, data)
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