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Uwaga:

1, osoba składajqca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdej z rtibryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczegó|nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego mitłeńsrą wspó|nością ma.
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majqtku w kĘu iza granicq.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuie również wierzytelności pieniężne.

6' W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja' niżej podpisany(a), Bronisław Jastrzębski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1962.12.16 w Lipnie

Zespó| SzkÓ|w Starym Targu - nauczyciel,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca ,|990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20a1r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2A02r. Nr23, po2.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271 i Nr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mażeńskiej wspólności majqtkowej
lub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t .

Zasoby pienięzne:
_ środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 65425,00 zł
_ środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: 0,00
_ papiery wańościowe: 430000,00 zł

na kwotę:

l l .

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

2' Mieszkanie o powierzchni: 120 m2, o wańości: 90 000 zł
tytuł prawny: własnośĆ

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powiezchnia 1,27 ha
o wartoŚci: 35000 zł
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: własnośó

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:
1250 zł

4' |nne nieruchomości:
powierzchnia : nie dotyczy

przychód .3500 zł, dochÓd .



o Wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

ilt.

1. Posiadam udziaby w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w któ.

rych uczestniczą takie osoby _ nalezy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziaĘ te stanowiq pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce: nie dotyczy

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

2. Posiadam udziaty w innych spółkach hand|owych _ na|ezy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

tv.
1. Posiadam akcje w spÓtkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców, w któ.

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

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce; nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci:.nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych _ na|ezy podaó |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

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

v.
l{abyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego) od Skar.
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ich związkÓw lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie.
nia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.
1. Prowadzę działa|noŚÓ gospodarczą (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
-. wspÓ|nie z innyrni osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiqgnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

2. Zauądzam działa|nością gospodarczq lub jestem pzedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działalności (na-
|eży podaó formę prawną i pzedmiot działa|ności): nie dotyczy
- osobiŚcie nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

vil.

W spółkach 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 osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegtym pnychÓd i dochód w wysokości: nie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęó' z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytułu: z tytułu zatrudnienia, pzychód . 95401'26'. ' dochód-90001'26'. , z tytułu
cJziałalności społecznej - 5550,-, z tytułu zbycia papierÓw wańoŚciowych'- pzychÓd 0,00,- , dochÓd 0,00,. ^ ^,/
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U



tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości pourylei 10 o00 złotych (ry nnyRaot<u pojazdów mechanicznych nateżypodaó markę, mode| i rok produkcji): samocńód osobowy royota.Corol|a, zom.ń; samochód osobowy ToyotaAuris, 2011 rok

x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 1o oo0 złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i poŻyczkioraz warunki,na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysoko.ści} ,,nie ootyciy 

..'

Na podstawie art.Z4i. ust 1 ustawy z dt:rta 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z
2020 t. poz.7|3 ze an.) dokonano wyłączetiaz udostęnielria w BIP o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie majątkowe orzo miejscu nieruchomości wykazanych w
oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsfugi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinoŚci.

Bukowo 2021-04-28
(miejscowość, data)


