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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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(rniejscowoSi)

Uwaga:

1.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z py^wd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA
naleiry wpisad .,nie dotyczy".

w konkretnym przypadhu zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego malZerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

4.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dofyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienipZne.

6" W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polotenia nieruchomoSci.
czp5ci

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Wladystaw wojciech Garncarek
(imiona i nazwislco oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

16.01.1956r. w sieradzu

gospodarstwo rofne - rolnik,

Radny Gminy Wr6bfew
Sol

tys

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funl<cja)

po zapoznaniu sip z przeptsatni ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie gninnym (Dz. U.
z2015r.poz.7515,zpoLn.zm.),zgodniezaft.24lttej ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad matzerisl<iej wsp6lno56 rnaj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrEbny:

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

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie

nie

docyczy.........

dotyczy.........

nie d.oLyczy
. na

kwotp:

nie

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

il.
1.

Dom o powierzchni: B5 m2, o wartoSci: 1OO. OOO, O0 zL

tytutprawny: Ksigga wieczysLa

Nr

16800

- mai4tek odr?bny

2. Mieszl<anie o powierzchni: nie dot-yczy m2. o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dol-yczy
3. Gospodarstwo tolne:
rodzaj gospodarstwa: g o s poda r s two o g 6 I no r o 1 ne, powierzchnia: 4, 3 O ha
o wartoscr: 160.000, 00 zL
rodzaj zabudowy: budyne k gospodarcz
tytul prawny: Ksiega wieczyst.a Nr 16800 - malatek odrgbny
Z tego tytutru osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

Przych6d - 60.000,00 zI-, dochod - 42.000,00 zt - mal4tek odrgbny

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

ilI.
w sp6lkach handlowychzudziatrem gminnych os6b plawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby-nale?y podac liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

ni o

rlal_ \7-7\r

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy nr?l}Youdzialow w sp6lce:

nie

doLyczy

...................

Z tego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadarn udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotvczY .........,

- nalezy podai liczbq i emitenta

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

IV.
1

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale2y podai liczbp i emitenta akcji:

. Posiadam akcj e
ni

a

rlnf

\t^av

akcjetestanowi4pakietwiEkszynt?l0%oakcjiwsp6lce:

nie dotyc-ly...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w rol<u ubieglym doch6d w wysokoSci:
2" Posiadam akcje

akcji:

Z

0

zL

w innych sp6trkach handlowych- nale?y podai liczbE i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zr

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonel<, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwtqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y poda6 opis mienia i datE nabycta, od kogo:
ni a

An1- rznzrz

VI.
1. Prowadzq dziatralnoSi gospodarczq(nale?y

dzialalnoSci):
- osobiScie

podai formq prawn4i przedmiot

nie dotyczy

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtrym przychod i doch6d w wysokoSci: 0zI
2, Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czqlub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem

takiej dzialalnoSci (nale?y podac formq prawn4i przedmiot dzialalnoSci):
- osobjScie ni

e

nie dotyczy

dotyczy..........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty czy ..........

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

0 zI

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem
-

nie

nie dotyczy

czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

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

nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(q1am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI

VIII.
Inne dochody osi4gniqte ztytuht zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub zajpc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1. dieta radnego - 5.246,40 zL
2. prowrz)a soltysa - I5IB,28 zL
-

mrir1-alu

ndral
'-- tJoY

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podad markE, model i rok produkcji):
n ia

dnl-rrnzrr
uyeay

X.
Zobowtqzania pieniEzne o wartoSci powyzej i0 000 zlotych, w tym zaci4gnipte kredyty i
pozyczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku, z jakrm
zdarzentem, w jakiej wysokoSci):
zar ecie komornic 2e..............

PoWLsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lvb zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.
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.

(miejscowoSi, data)
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