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Bukowo, dnia 201744-'18r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązana iest do zgodnegó z prawdą' starannego i zupelnego wypetnie.
nia każdejz rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, na|eżywpisać ,.nie dotv.
czv".
3. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność
poszczególnych składników mająt.
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€ g o matżeńskąwsŃ|nością ma.
jątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowymdotyczy maiątku w kĘu i za granicq.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobejmuje również wierzyte|nościpieniężne.
5. W części A oświadczenia zawa]te są infomacje jawne, w części B zaś infomacie niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca poł.ożenia
nieruchomości.

czĘŚć A
Ja' niżejpodpisany(a)'BronigawJastŻębski

(imionai nazwiskooraznazwiskorodowe)

urodzony(a)
1962.12.16
w Lipnie
Zespó|szkó|WstarymTargu- nauczycie|,
-

(miejscezatrudnienia,
stanowisko
lubfunkcja)

po zapoznaniusię z pŻepisamiustawyz dnia 8 marca .l990r. o samorządziegminnym(Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz.1591orazz 2002r. Nr23, poz.220,Nr62, poz.558,Nr113,poz.984,N|l53, po2.1271
i Nr 214,poz.1806),
zgodniez ar|.24h tej ustawyoŚwiadczam,że posiadamwchodzqcew składmałżeńskiej
wspó|ności
majątkowej
|ubstanowiqcemÓj majqtekodrębny:
t.
zasobypieniężne:
_ środki
pieniężne
gromadzone
w wa|uciepo|skiej:
474 726,16zł
_ Środkipieniężne
gromadzone
WwaIucieobcej:0,00
_ papierywartościowe:
0,00
na kwotę:
.
.l. Dom o powieŻchni:
niedotyczym2'o wańości:
niedotyczy
tytułprawny:nie dotyczy
2. Mieszkanieo oowieŻchni:
120m2.o wartości:
90 oooz|
tytułprawny:własnośÓ
3. Gospodarstworolne:
rcdzajgospodarstwa:
rolne,powierzchnia:1,27ha
o wartości:
26000zł
rodzajzabudowy:nie dotyczy
tytułprawny:WłasnośÓ
pzychÓd -3500zł,dochód .
Z tego tytufuosiągnqłem(ęłam)
w roku ubiegvm pzychód i dochód w wysokości:
1250 zł
4' lnnenieruchomości:
powiezchnia:nie dotyczy
.
o wańości:
nie dolyczy

ty|ułprawny:nie dotyczy
t.
1. Posiadam udziaływ społkachhand|owychz udzia|emgminnychosób prawnych|ub prfedsiębiorcÓw'w klÓ.
rych uczestniczqtakieosoby_ na|eżypodaÓ |iczbęi emitentaudziałów:
nie dotyczy

udziałyte stanowiąpakietwiększyniż.l0%udziałóww spólce:nie dotyczy

z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokoŚci:nie dotyczy
2' Posiadamudzia|yw innychspółkachhandlowych_ na|eżypodaóliczbęiemitentaudziałów:
nie dotyczy
z tegotytułuosiqgnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚci:nie dotyczy

tv.
1. Posiadam akcje w spółkachhand|owychz udziałemgminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców'w ktÓrych uczestniczqtakieosoby_ na|eżypodaĆ|iczbęi emitentaakcji:
akcjele stanowiąpakietwiększyniŻ10oloakcjiw spÓłce:nie dotyczy
nie dotyczy
z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochÓdw wysokości:
2. Posiadamakcjew innychspÓłkachhandlowych_ na|eżypodaćliczbęi emitentaakcji:nie dotyczy
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)

v._
(nabyłmój mationek,z wyłączeniem
Nabyłtgm(am)
mieniapŻynależnegodo jego majątkuodrębnego)od skarjednostek
państwowej
prawnej,
osoby
samorząduterytoria|nego,
ich zwiqzków |ub od komubu Państwa,innej
na|ne.iosoby prawnejnastępujqcemienie,które pod|egało
zbyciuw drodze pŻetargu_ na|eŻypodaÓ opis mienia idalę nabycia,od kogo:niedotyczy

vt.
gospodarczq(na|eży
podaóformęprawnqi pŻedmiotdziała|ności):
niedotyczy
1' Prowadzędziała|nośĆ
- osobiście
nie dotyczy
-

wspó|niez innymiosobaminiedotyczy

Z tegolytufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy
gospodarczą|ub jestem p|zedstawicie|empełnomocnikiem
takiej działalnoŚci(na2. zarządzam działa|nościq
podaÓ
prawna
przedmiot
i
działalności):
nie dotyczy
|eŻy
formę
- osobiście
nie dotyczy
-

wspólniez innymiosobaminiedotyczy

nie dotyczy
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
z tegoty|ułuosiągnqłem(ęłam)

v .
(nazwa,siedzibaspÓłki):nie dotyczy
W społkachhand|owych
_ jestemczłonkiem
zaęądu (od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczei(odkiedy):nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy
przychódi dochÓdw wysokości:
nie dotyczy
w rokuubiegłym
z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
vilt.
|ubzajęć,z podaniemkwotuzy.
lnnedochodyosiąganez tytufuzatrudnienialub inneidziała|ności
zarobkov/ej
skiwanychz każdegotytufu:z tytufuzalrudnienia,przychód- 66354'86,.' dochÓd.64686'14'-'ztytufu
-,l0904'45'działaIności
społecznej

lx.
na|eiy
powyż€ j10.oooz!!y9l (! przJpadlupoj:199"I::l"nionych Toyota
o wartości
sktadnikimieniarucnomego
osobowy
samochód
2003.rór;
rolyota.corottd,
oodaćmafkę,modeli rok p."o"i;ji;;"ń;;ń-oo "."ń""v
Auris,201'lrok

x.

k*9ll ]..ry1{:"'.iorazwarunki,
zaciągnięte
powyżej
1o ooo złolych,.w_tym
o waności
pieniężne
zobowiązania
wysokości):
,,niedotyczy
w|akiej
;"iĄziu z iaxlmzaarzóniem,
udzie|one
t",oo""Ji.Jg;,,;
najakichzostały

czĘŚc B

1990r'o samorządziep'innyn' @z.U . z20|6t.
Na podstawieart.24i.ust I ustawy z dnia 8 maroa
w sIP o adrosiezamioszkaniaskładającego
poz. 446 ze an.) dokon*o *y,ą"*oi" " uóostępnienia
wykazanyohw oświadczeniu.
majątkowooraz o miejscu nioruohomości
oświatlozonie
ds. obsługiRady Gminy stary T8rg
WyłączeniadokonataAlicja KowalczYĘ inspektor

Kodeksu karnegoza PodanieniePowyższeoświadczenieskładamświadomy(a),iżnapodstawieań.233S1
p'lniov ruu'.t"j.nie prawdygrozi kara pozbawieniawo|ności.
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