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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnegó z prawdą' starannego i zupelnego wypetnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, na|eży wpisać ,.nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczególnych składników mająt.
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go matżeńską wsŃ|nością ma.
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kĘu i za granicq.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

5. W części A oświadczenia zawa]te są infomacje jawne, w części B zaś infomacie niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poł.ożenia nieruchomości.

czĘŚć A

Ja' niżej podpisany(a)' Bronigaw JastŻębski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1962.12.16 w Lipnie
Zespó| szkó| W starym Targu - nauczycie|,

- 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca .l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984, N|l53, po2.1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z ar|. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej
|ub stanowiqce mÓj majqtek odrębny:

t.

zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne gromadzone w wa|ucie po|skiej: 474 726,16 zł
_ Środki pieniężne gromadzone W waIucie obcej: 0,00
_ papiery wartościowe: 0,00

na kwotę:

.

.l. Dom o powieŻchni: nie dotyczy m2' o wańości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o oowieŻchni: 120 m2. o wartości: 90 ooo z|

tytuł prawny: własnośÓ

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: rolne, powierz chnia: 1,27 ha

o wartości: 26000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: WłasnośÓ

Z tego tytufu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegvm pzychód i dochód w wysokości: pzychÓd -3500 zł, dochód .

1250 zł

4' lnne nieruchomości:
powiezchnia: nie dotyczy

o wańości: nie dolyczy 
.



ty|uł prawny: nie dotyczy

t.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udzia|em gminnych osób prawnych |ub prfedsiębiorcÓw' w klÓ.

rych uczestniczq takie osoby _ na|eży podaÓ |iczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż .l0% udziałów w spólce: nie dotyczy

z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

2' Posiadam udzia|y w innych spółkach handlowych _ na|eży podaó liczbę iemitenta udziałów: nie dotyczy

z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców' w ktÓ-

rych uczestniczq takie osoby _ na|eży podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

akcje le stanowią pakiet większy niŻ 10olo akcjiw spÓłce: nie dotyczy

z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ na|eży podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

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

v._
Nabyłtgm(am) (nabył mój mationek, z wyłączeniem mienia pŻynależnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich zwiqzków |ub od komu-
na|ne.i osoby prawnej następujqce mienie, które pod|egało zbyciu w drodze pŻetargu _ na|eŻy podaÓ opis mie-
nia idalę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1' Prowadzę działa|nośĆ gospodarczq (na|eży podaó formę prawnq i pŻedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspó|nie z innymi osobami nie dotyczy

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

2. zarządzam działa|nościq gospodarczą |ub jestem p|z edstawicie|em pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-
|eŻy podaÓ formę prawna i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

z tego ty|ułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v .
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki): nie dotyczy
_ jestem członkiem zaęądu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości: nie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innei działa|ności zarobkov/ej |ub zajęć, z podaniem kwot uzy.
skiwanych z każdego tytufu: z tytufu zalrudnienia, przychód - 66354'86,. ' dochÓd.64686'14'- 'ztytufu
działaIności społecznej -,l0904'45'-



lx.
sktadniki mienia rucnomego o wartości powyż€j 10.ooo z!!y9l (! przJpadlu poj:199"I::l"nionych na|eiy

oodać mafkę, model i rok p."o"i;ji;;"ń;;ń-oo 
"."ń""v 

rolyota.corottd, 2003.rór; samochód osobowy Toyota

Auris, 201'l rok

x.
zobowiązania pieniężne o waności powyżej 1o ooo złolych,.w_tym zaciągnięte k*9ll ]..ry1{:"'.i 

oraz warunki,

na jakich zostały udzie|one t",oo""Ji.Jg;,,; ;"iĄziu z iaxlm zaarzóniem, w|akiej wysokości): ,,nie dotyczy

czĘŚc B

Na podstawie art.24i. ust I ustawy z dnia 8 maroa 1990r' o samorządzie p'innyn' @z.U . z20|6t.

poz. 446 ze an.) dokon*o *y,ą"*oi" 
" 

uóostępnienia w sIP o adrosie zamioszkania składającego

oświatlozonie majątkowo oraz o miejscu nioruohomości wykazanyoh w oświadczeniu.

Wyłączenia dokonata Alicja KowalczYĘ inspektor ds. obsługi Rady Gminy stary T8rg

Powyższeoświadczenieskładamświadomy(a), iżnapodstawieań.233S1
p'lniov ruu '.t"j.nie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

Kodeksu karnego za Podanie nie-

Bukowo 2017-04-18
(mieiscowość' data)


