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Uwaga:

1, Osoba skladaiąca oświadczenieobowiązana |est do zgodnego

2 prawdą, starannego i uupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym prrypadku uastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".

3, osoba składająca ośWiadcuenie obowiązana |est określlćprrynależnośćposzczególnych skladnikóW
maiątkowych, dochodóW l zobowlązań do majątku odrębne8o i maiątku obiętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. ośWiadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku W kraju l2a granicą.
5. oświadczenieo stanie maiątkowym obeJmuje równleż wlerzytelności pienięźne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacie jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotYczące adresu
zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz ml€|sca

poloźenla nieruchomości.

czĘśćA
Ja, niżej podpisany(a),

JAROSŁAW TOMASZ BARTCZAK
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 17.12.t970r. W Łasku
radny Rady Gminy sędziejowice
JW 1158 W Łasku żołnierzzawodowy
(miejsce zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. u. z 20L7 r,
poz. 1875), z8odnie z art.24h tei ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowiące mój maiątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 12 500zł - małżeńska wspólność majątkowa

- środki pieniężne zgromadzone

-

W

Walucie obcej: nie posiadam

papiery wańościowe: nie posiadam
na kwotę: nie dotyczy

ll.
1. Dom o powierzchni:320

m2, o wartości:229 5OO zł (w rozbudowie)
tytuł prawny: wlasność- małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie posiadam m2, o wańości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj 8ospodarstwa: produkcja roślinna,powierzchnia: 9,93ha (8,07ha Własność+1,86hadzierżawa)
o Wartości: 95 000 zł
rodzaj zabudowy: stodoła, obora, budynek gospodarczy
tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód
w wysokości:6000zt15002ł małżeńska wspólność majątkowa

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: Działka na której znajduje się dom Wymieniony W pkt.
8ospodarstwa rolnego Wykazane8o W pkt. l1.3.

l1.1

Wchodzi W skład

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieBłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
nie dotyczy

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

z tego tytułu osią8nąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

lv.
1. Posiadam akcje

W których
nie dotyczy

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Więkzy niż 10% akcjiw spółce:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
nie dotyczy

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

z tego tytułU osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przyna|eźnego do jego majątku odrębnego}

od skarbu

Państwa, innej państwowei osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne8o, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegalo
zbyciu W drodze przetar8u - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
Vl.
]..

Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

- osobiście:nie dotyczy
- wspólnie
Z

z innymi osobami: nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy

2, Zarządzam działalnoŚcią 8ospodarczą lub

jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy
- Wspólnie
Z

z innymi osobami : nie dotyczy

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

Vll.
W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaźdego tytułu:

- 54 0ż0 zt
dochód z tytułu wynagrodzenia
- 2700 zł
diety radnego
dopłata bezpośrednia do 8ospodarstwa rolnego - 4 275.33 zł
inne źródła
- 6750 zł
dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową

lx.
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleźy podać markę, model irok produkcji):
URsUs c-360 1981 r, - małżeńska wspólność majątkowa

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i

pożyczki oraz

waru nki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

PoZYCZKA nr. WF/zoj:6/o6/u/zr24/448813933/U BANK ocHRoNY ŚRoDoWlsKA
oddział w łodzi przeznaczona na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ściekóW
w wysokości 11 600 zł; kwota do spłaty 4 256,21zł na dzień 16.o9.2018r,; jestem jedynym kredytobiorcą
tej poŹyczki; okres kredytowania 60 miesięcy; zaciągnięta pożyczka stanowi maiżeńską Wspólność maiątkową

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karne8o za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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