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Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie
dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś!ićprzynaIeżnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
1.

5.
6.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

Bartłomiej Garbacz

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19-04-L91'7

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc,la)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr '106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr
iaz, poz.l126, Ż'1999 r. Nr 49, poz. 483' z 2OOO r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806)oraz ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U.z2001r. Nr 142, poz.1592orazz
2OO2r.Nr23, póz'22O, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr200, poz.1688i Nr214'
poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspÓlności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:'
_ środkipieniężne zgromadzone

W

Walucie

środki pieniężne zgromadzone

W

Walucie obcej:

_

- papiery

bra k

Wańościowe: brak
na kwotę:

.

@ www.signform.pl

Sp. z o.o., e-mail: BoK@signform.pl, tel./fax. (o-22\ 626 92 95, (o-22) 626 92 97

l4lo4l2O1S 08:06
DV29912/20x5

ililIililililItilItffiilillilltil
GsNTD3llxD

n.

168 ffi2,oWartości: 440

O0O

pln

33.8O ffi2,oWartości: 15O

OOO

pln

1. Dom o powiezchni:
tytuł prawny:

HP.P-9-Ł1+Ś'PP.g'ś'ę'.'.T.ę.ł ż9l:.rę

2. Mieszkanie o powierzchni:
tytuł prawny: .'y: Pó 11ł 9 P.L9_ś 9_ "1a ł i
3. Gospodarstwo rolne:

e

ńP ]:9

rcdzaj gospodarstwa: brak

,

powierzchnia:

::

o Wartości:
tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokości.
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 1) grunt 0.1047ha;
o Wartości. 1]

l99

99.9...p.}ll '

?)

2) las

1

.2O1L1a

?9...99.9 p-}*...

tytułprawny: 1) majątek odrębny 2) współwłasność- udział L/Ą

il1.

Posiadam udziały w społkach handlowych

_

należy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

nie posiadam

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałow w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

M"

1. Posiadam akcje W społkach handlowych
n }.ę'...'P-o"

P,

}.ę.

g

-

należy podac liczbę i emitenta akcji:

9.T

akcje te stanowią pakiet vyiększy niŻ

10o/o

akcji w społce:

..-._-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: --
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V.

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich ałliązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore
podlegało zbyciu w drodze pzetargu
naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

vt.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-wspolnie z innymi
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokoŚci:

2.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

nie zarządzam

-

wspolnie z innymi

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vll.

'

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba

nie

społki): --

-

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

-

jestem człcnkiem rady nadzorczej

-

jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(od

j estem

nie

1estem

nle

j estem .''.:'''''.''..''''..'''.''..''..''....''..t..''..''.'''..''..''..''.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. W społdzielniach:

.
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-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie

-lestem

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

nie

jestem

-jestem czbnkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

jesrem

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

_

jestem członkiem rady nadzorczej

nre jestem

(od

nie

-jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

j estem

nie

,lestem

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

ua.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub ińnej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
umowa

zlecenie za 20I4r. (Mrejska Komisja Urb. - Arch.) - 20C0,00 pln

.,**i,-e.T,,.r* ?91.3r':....1.999:99..,P,1,*..;.,,,,?,u,,,,29-11 .-...1...9.9.9r..99....p-lI

!X
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdow
meclranicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

.
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X

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej
wvsokości):

1) kredyt hipoteczny ''Własny kąt'' udzielony przez PKo BP SA - 258 302,70 pln
2) pożvczka na rozwój działalności gospodarczej udzieIo_na Ż9_1rie...p-1?.9-?..'.ĘP.l'ę'9._c-j.ę_.....
3) kredyt ING - 2L 392, 89 Pln

.
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