Bukowo, dnia 2014-09-18r.
(miej6c{M9ś)

Uwaga:
1'

osoba składajaca oświadczenie obowiążana jest do zgodnego z Plawdą starannego i zupe|nego wyp€łnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki ni€ znaidirią w konkrebym pr.ypadku zastosowania, należy wpisać '.nie dotv"
ą:.
3. osoba sktadaiąca oświadczeni€ obowązana iest okłe:śiićprz9należnośćposfcfególnych skŁdników majątkowych' dochodów i zobowiązań do maiątku od.ębnego i maiątku obiętego matżeńską wsŃlnoścĘ ma.
idkową'
4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kra|u i Źa granicą'
5. oświadczenie o stanie majątkowym oĘmuie

óWnież wierzyte|ności pieniężn€.

5. W cżęściA oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B żaśinformacie nieiavYne dotyczące adr€.
su Źamieśzkania składaiącego oświadczenie o]az mieisca położenianieruchomości.

czĘśóA
Ja, n]żejpodpisany(a)'
B|onigawJaśrzębski

(imtma i mrwisko o@ n@jsko rcdore)

urodzony(a)
1962.12.16
w Lipnie
zespó|szkólw slarymTaĘu . nauczyciel.

(miejsceratrudnienia,stanowiskolubiunl(cja)

po zapoznanju sę z p|zepisami ustzw z dn:E 8 marca 1990 r. o samolządzie gmjnnym(Dz'U. z 2oD1r' Ń 142,
poz.1591ońzz2oo2 |.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz'558'Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271
iNr214'poz-1806),
zgodn.ef ań. 24h tei ustawyoświadczam'
że posiadamWchodzące
w składmałżeńskiei
wspó|ności
maiątkowej
lub stanowiącemÓj majątekodrębny:
ZasooyplenĘzne:
- środki
pieniężne
gromadzonew waluciepolskiej:456 000zł
- środkipieniężne
gromadzonew wa|ucieobcej:0,00
- papierytYańoŚciowe:
0,00
na Kvuo.tę:
.
.1' Dom o powierzchni:nie dotyczy m, o wańości:nie dotyczy
'
tytułprawny:nie dotyczy
2' Mieszkanieo powiefzchni:
12om,, o wartości:
8o o0o zł
tytułpra'.łny:własność
3. GosDodarstwo
rolne:
rodzajgospodarstwa:
aolne,powierzchnia:
1,27ha
o wartości:
26000fł
rodzajzabudowy:nie dotyczy
tltJł prawny:własność
ptzychÓdi dochódw wysokości:
Z tegol)'tufuosiągnąłem(ęłam)
przychód.3500 zł,dochÓdw rokuubiegłym
1400 zł
4' lnne nieruchomości:
powierchnia:njedotyczy
o wańości:
nie dotyczy

tytułprawny:nie dotyczy

t.
gminnYchosób prawnych|ubp|zedsiębiorców'w któ.
z udział'em
1. Posiadamudziaływ spótkachhand|owYch
rych uczestniczątakieosoby_ na|eżypodaćliczbęi emitentaudzia|ów:
nie dotyczy
udziały
te stanowiąpak.etwiększyniż10%udfiałóww spółce:nie dotyczy
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie Clotyczy
z tego tytufuosiągnął]em(ęłam)
- na|eżypodać|iczbęi emitentaudfiałów:nie dotyczy
w .nnychspó}kachhand|owych
2. Posiadamudziały
nie dotyczy
dochódw wysokości:
w rokuubiegrym
z teqotytufuosiągnął.em(ętam)
w któ.
1' Posiadamakc,jew spółkachhandlowychz udziałemgminnychosób p.awnych|ub przedsiębiorców,
rychuczestnicząlakieosoby_ należYpodać]iczbęi emitenta6kcii:
akcjele slanowiąpakielwięksfyniż10%akcjiw spółce:nie dotyczy
niedotyczy
dochódw wysokości:
w rokuUbiegłYm
z teqotYlUfuosiągnąłem(ętam)
- na|eŹypodać|iczbęi emitentaakcji:nie dotyczy
2' Posiadamakcjew innychspółkachhand|owych
nie dotyczy
w rokuubieg'm dochódWwysokości:
z tegotytufuosjągnąłem(ęłam)
do jego majątkuodrębnego)od skar.
(nabyłmój mażonek,z wyłączeniem
mieniapŻyna|eżnego
Nabyłem(am)
jednostek
samorząduteMorialneoo'ich związków|ub od komubu Państ'/va'innej państwowejosoby prawnej,
zbyciuw drodzepŹetargu- na|eżypodaćopis miemienie,które podlegało
na|nejosoby prawnejnastępujące
nia i datęnabycia,od kogo:nie dotyczy

vt.
gospodarczą(na|eży
podaćformęprawnąi przedmiotdziala|ności):
nie dotyczy
1 . Prowadzędziałalność
_ osobiście
nie dotyczy
_ wspólniez innymiosobaminie C'otyczy
nie dotycfy
dochódw wysokości:
W rokuUbiegłym
z tegoMufu osiągnąłem(ęłam)
(na.
pełnomocnikiem
takiej dziata|ności
gospodarczą|ubjeśem pŻedstawicie|em
2' zaŻądzara działa|nością
niedotyczy
leżypodaćformęprawnąi przedmiotdziała|ności):
nie dotyczy
osobiście
-

wspó|niez innYmiosobaminie c|otycfy

niedotyczy
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)

v.
(nazwa,siedzibaspółki):nie dotycfy
W spółkachhand|owych
- jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):nie dotyczy
- jeslem czlonkiem rady nadzo.czej (od kiedy):nie dolyczy
- iestemczłonkiem
komisiirewizYinei
@d kiedy}:nie dotyczy
pzychód i dochódw wysokościi
nie dotycfy
w rokuubiegłym
z tegotytuluosiągnąłem(ęłam)

v t.
zarobkoweiIubzajęć,z podaniemkwotuzy.
fatrudnieniaIubinneidziała|ności
lnnedochodyosiąganez tytułu
przychód
32600''
z
każdego
lytułu|
z
tytułu
zatrudnienia.
skiwanych
' dochód-28000,92'.' z tytufudziała|ności
. 3520'społL.cznej

tx.
składn.kimienia ruchomego o wańŃci powyżei10 000 złotych(w p|zypadku poiazdów mechanicznych na|eży
podaĆmarkę,mod€ | i fok produkcji):
samochódosobowyToyotacorolla,2003rok

x.

zobowiąuaniapieniężneo wańościpowyżei,|0000 złotych,w tym zaciqgniętekredytyi pożyczkiofaz warunki,
(wobeckogo,w związku
najakichzośały
udzielone
zjakimzdaz€ n iem, w jakiejwysokości):
niedotyczy

czĘścB
Adrcs zamieszkaniaosoby skła'daiąceioŚWigd'cŁenielBronisłavlJa$r.ębski
lvliejscepołożenianiefuchomości
wymienionychw punkcie lI częściA (adres):

4. nie dotyczy

Powyższe ośjwiadczenie
składamŚwiadomy(a),iż na podśawieań. 233 s 1 Kodekśuk€mego za podanie nieprawdy|ubzat4enie prawdygrozi ka.a pozbawieniawolności.

Bukowo2014-09-18
(miej$WBć'

dala)

