rJ

oSwnDczENIE MAJATKo

E

rt 2:4L) G A{ I NY
rruR6BLE\N

radnego gminy
WTODl

Uwaga:
1.

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

) Jeieli

w konkretnym przypadku

zastosowania,

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid

przynale2noSd

poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiy wpisad ..nie dofvczv".

3.

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerlsk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4'

do majqtku

4. Oswiadczenie o stanie

majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

f,. Oswiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wnie?,wierzytelno5ci pienig2ne.

6.

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajQcego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

W

czgsci

A

CZ4SC A
Ja,niZejpodpisany(a), Wtadystaw wojciech Garncarek
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 15. oL .a956r.

w sieradz

amFrltr

nadny Gminy Wr6b1ew
Sottys
(miej sce zatrudtienia, stanowisko lub funkcj a)

zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994 , p6Zn. zm.), zgodnie z ar1-. 24h tei ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad maizefskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

po

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

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

nie

- papiery wartoSciowe:

. na

il:
1.

nie

douycl.y...........

nie dotyczy..,......

doLyczy

kwotg:

nie

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

Dom o powierzchni: gs m2, o wartosci: r00.000, O0 zL

Nr 16800 - maj4tek odrgbny
nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy

tytulprawny: Ksiega wieczysta
2. Mieszkanie o powierzchni:

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,powierzchnia:
rodzaj zabudowy: budynek g'ospodarc zy

nie

doLyczy

tytulprawny:Ksiega wieczysta Nr 16800

- maj4tek odrgbny
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

a) Dziat-ka o powierzchni 30

ar6w

o wartoSci:

a) 30.000,00

tytul prawny:
a) Ks1gga

zL

wieczysta Nr 16800- majqtek odrgbny

IIr.
1. Posiadam

udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6 liczbg i emitenta
udzial6w:
ni a

rln{- rzazrr
"-J...'......

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10Yo udzial6w w sp6lce:

nie dory czy ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zL
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale|y podai liczbg i emitenta
udzial6w: nie dotyczy ...,......

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

0 zI

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ri

a

Aaltraottv-1

..........

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

l0 % akcji w sp6lce: nie doryc2y...........

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

nie

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

0

zI_

- nale?y poda6 liczbg i emitenta

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

O

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyhqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - naIe?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
ni
rrrv a

rlnFrraryrr
vveJvaJ

..,.......

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq(nale?y podad formg prawnq

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie

i przedmiot

doEyczy

nie dotyczy...........

wsp6lnie z innyrni osobami

nie

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

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

OzL

2. Zaruqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podad fo.-g prawn4 i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy
- osobiScie

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zI_

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

nie dotyczy .........
nie

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

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

0

zI-

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tstrslu zatrudnienia lub innej dziaLalnoSci zarobkowej Iub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. diet.a radnego - 3.543,04 zI2. prowizja soltysa - 31-3.28 zI3 . emerytura - 7.200, 00 zL
- m: i rl-alr

nrlral^
--- vJlY

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podad markg, model i rok produkcji):
n i a dn'l- rra zrr

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
po?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) :
za j gcie komornicze w wysokoSci 25. 000, 00 zI- ...........

PowyZsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.

16.09 .20L8r.

(miejscowo56, data)
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