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Uwaga:

l" Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2.

3.

4.

Jei:eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleLy wpisad ..nie dotvczy".

w konkretnym przypadku zastosowania,

jest okre5lid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZefisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju izagranic1.
O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigine.

6.

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zai informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

W

czgSci

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

urodzony(a)

r0.01.1956r. w sieradzu

emeryt
Radny Gminy Wr6bl-ew

Soltys
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l7r. poz. 1875, zpoin, zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad mal2et'rskiej wsp6lnoSc maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

nie

dotyczy...,.....

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy...

- papiery warto3ciowe:

. na kwotg:

,,.
1.

nie dotyczy
nie

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

Dom o powierzchni: 85 m2, o wartosci: 100. ooo,

o0

zL

Nr 16800 - majqtek odrgbny
nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy

tytulprawny: Ksigga wieczysta

2, Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dofyczy, powierzchnia: nj-e dotyczy
o warto6ci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko$ci:
ni a rla1- rrazrr

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

a) Dzi-alka o powierzchnL 30 ar6w
b) Dzialka o powierzchnL 33 ar6w z budynkiem

gospodarczym

o wartosci:

a) 30.000,00 zI
b) 30. OOO, OO zL
tytul prawny:

a) Ksigga wieczysta Nr 16800 - majatek odrebny
b) Ksigga wieczysta Nr 16800 - majatek odrgbny

ilI.

udzialy w spolkach handlowychztdzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6liczbg i emitenta

1. Posiadam

udz\atr6w'.
n'i a

Aaf

rrazrr

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niLl)Yo udzialow w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

o

.,,,

zL

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych- nale?y poda6 hczbg i emitenta
udzial6w', nie dotyczy ..,.......

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko3ci:

0 zr

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1 takie osoby - nale?y podai liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
n i n
rr+9

Aa+"a-r'
qvLyvay

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni2l0 % akcji w sp6lce: nie dotycay...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
akcji: nie dotyczy

0

zr.

- nalely podai liczbg i emitenta

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zI

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego majqtku
odrEbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
-.i ^ svwlvLy
rlr9
^^+

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale?y

dzialalnoSci):
- osobiScie

nie dotyczy

nie

dotv clv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego

podai formE prawn4 i przedmiot

nie dotyczy

tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: )zL

lvb j estem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dziaNalnoSci (nale?y podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoflci): nie dot.yczy

2. Zarzqdzan dzi alalno Sci4

- osobiScie

nie

go spo dar czq

dotvcav...........

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..,.......

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

0 z!

VIL
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zaru4dl (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

nie dotyczy
nie

.........

dotycly...,.......

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

0 zI

vIIL
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajEc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1
J.r^r_ 5.314r56 zI
qurrE9
r . urs
Lq !-^^*^Jo

2. prowizja soltysa - I.284,08 zl
3. emerytura - 4,1,49,90 zL
- majatek odrgbny
TX.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale2y podad markg, model i rok produkcji):
,{^ts,,^-,,
^.i ^ uvuvvLv
lrrg

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci1gniEte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

zaJecre komornicze w wysoko6ci 25.000,00 zl

4

PoWLsze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie ar|.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolno6ci.
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