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radnego gminy

Bukowo, dnia 2020-04-27 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnle.
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtió przynależnośÓ poszczegó|nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską wspólnością ma.
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kra|u iza granicą.

5. oświadczenie o stan|e majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘŚć A

Ja, niiej podpisany(a), Bronisław JastzĘbski 
a i nazwisko oraz naałisko rodowe)

urodzony(a) 1962.12.16 w Lipnie

ZespÓlSzkÓ|w Starym Targu - nauczycie|,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f u nkcja)

pozapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz.U. z2o01r' Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 1'13, poz. 984, Nr 153, po2.1271iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej
lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
_ Środki pieniężne gromadzone w walucie po|skiej: 48152,00 zł
_ środki pienięfne gromadzone w wa|ucie obcej: 0,00
- papiery wartościowe: 430830,00 zł

na kwotę:

il.

1. Dom o powiezchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni: 120 m2, o wartości: 90 000 zł

tytuł prawny: własnoŚĆ

3. Gospodarstwo rolne:

r odzaj gospoda rstwa : ro I ne, powierzch n i a: 1,27 ha

o wartoŚci: 35000 zł

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: własnośĆ

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokoŚci: pzychÓd .3500 zł' dochód

1250 zł

4. ]nne nieruchomoŚci:
powiezchnia: nie dotyczy



o wartoŚci: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

ilt.

1' Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorcÓw, w ktÓ.

rych uczestniczą takie osoby _ należy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy nif ,|0o/o udziałÓw w spÓłce: nie dotyczy

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

2. Posiadam udziały w innych spÓłkacb hand|owych - na|eŻy podać liczbę i emitenta udziałÓw: nie doĘczy

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

tv.
1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby _ należy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy nif 10o/o akcji w spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:.nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ należy podaĆ liczbę i emitentaakcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od $kar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związków |ub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|efy podaĆ opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1' Prowadzę działalnośÓ gospodarczą (należy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspÓ|nie z innymiosobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na-
lefy podać formę prawną i pzedmiot działa|ności): nie dotyczy
- osobiŚcie nie dotyczy
- wspÓ|nie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

vlt.

W społkach 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(ęłam) w roku ubiegĘm pzychód idochÓd w wysokości: nie dotyczy

vlll. .
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalnoŚci zarobkowej |ub zajęĆ, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytułu: z tytułu zatrudnienia, przychÓd.83 836,47,. , dochÓd-8O 609,55,- , z tytułu
działa|ności społecznej . 4810,., z tytułu zbycia papierÓw WartoŚciowych,- przychÓd 340725,. , dochód 9532,46,-



tx.
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych na|eży
podaĆ markę, mode| i rok produkcji): samochód osobowy Toyota Corol|a, 2003 rok; samochÓd osobowy Toyota
Auris, 2011 rok

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyfej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w ałiązku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): ,,nie dotyczy

czĘŚĆ B

Na podstawie u.24 i ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020r. poz. 7|3 ze zr.n.) dokonano wyłączerlia z udostęnienia w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczelie oraz o miejscu
połozenia nieruchomości.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk. inspektor ds. obsługi rady gminy Urzędu Gminy
Stary Targ

Powyfsze oŚwiadczenie sktadam Świadomy(a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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Bukowo 2020-04-27
(miejscorość' data)
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