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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie

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

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad *trie dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleino5d
poszczeg6lnych skladnikt6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarl do maj4tku
odrgbnego i majqtku objgtego malzefisk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czg5ci A oSwiadczenie zawarte

sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomo5ci.

CZESC A

Ja,nizejpodpisany(a), Dariusz owczarek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) os.

1-o

.r973r. w sieradzu

Radny Gminy Wr6bl-ew
Soltys Solectwa J6zef6w
DAR-MAR

Uslugi Hydrauliczne i Spawalnicze (wlaSciciel)

(miej sce zalrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22078r. poz. 994 z po1n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad matrZeriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

//

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

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warloSciowe:

docyczy

nie dotycay...........

nie dolyczy

...:. lla kwotg:

II.

nie

nie

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

tts m2, o wartosci: zso.0oo,0O z!Akt notarialny, Rep. A Nr L21,6/ 93 - maj4tek odrgbny
o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie doLyczy

1. Dom o powierzchni:

tytulprawny:

2. Mieszkanie
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ro1ne, powierzchnia:
o wartoSci: 1-2s.000, 0o zI
rodzajzabudowy: budynek gospodarczy

t,04

ha

(200 m2), qara2

(somz;

' tytutprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr t2I6/93 - majqtek odrgbny
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Przych6d

- 0 zl,

doch6d

- 0 zL

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

III.
w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczE takie osoby-nale?y podad liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

n i a

rlal-rrnzrr
"-1

..........

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nt? lUYo udzialow w sp6lce:

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI
2. Posiadam

udzial6w:

tdzialy w innych sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta

nie dotyczy

..........

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

//

0 zL

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

1. Posiadam akcje
n i a

rlnl- rrn zrz .......,..
'- 1

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni?l0

%o

akcji w sp6lce:

nie

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

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

0

zL

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowyeh-nale?y podad liczbg i emitenta

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

0

zI-

V.
Nabylem(am) (nabytr moj malhonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk1w, komunalnej osoby prawnej lub zwryzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzia\alnoSi gospodarczq, (nale2y

dzialalnoSci): onn-uaR
- osobiScie

podai formg prawn? i przedmiot

Usluqi- Hydrauliczne

i

Spawalnicze

rax

wsp6lnie z innymi osobami

nie

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

Ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:

Przych6d - 224.384,41 zI, doch6d
- malzeriska r4sn6 1no.(6 m:ial-kowa

- 6.650,36 zl

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar cz4 lub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnolci (nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dziaLalnoici): nie doLyczy
osobiScie

nie

- wsp6lnie z

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

innyni osobami

nie dotyczy

..........

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

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotyczy...........
..........

nie dotyczy .......,.
nie

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

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytdu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

1. dieta soltysa - I.'742,O0 zL
2. prowizja soltysa - 102,50 zL
3. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Plus - 10.000,00
- malzeflska wsp61no56 ma;atkowa

zL

IX.
$kladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):
Volkswagen Passat, 1.9 TDI, rok produkcji 2002
- malzehska wsp61no56 majqtkowa

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzemem, w jakiej wysokoSci):

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - umowa leasingu maszyny do rob6t
ziemnych JCB/ 801,4/ Minikoparka, od dnia 01. O3 .201-ir. do dnia
01.03.2022r. w wysokoSci 60.156,00 zI, oprocentowanie 25%, rata
mJ-esigczna wraz z odsetkami 1,.002,60 zl , stan zadluzenia na dzieri
2I.LL -2OI8r. - 40.104, 00 zL
-..-J---.- m:i:i-ak

ndral^
-*-rJlY

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksukarnego
za podanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarcpozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn. 20.!2.2018r.
(miejscowo56, data)

(podpis)

