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(miejscowość)

oŚwlłoczEN l E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ..nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiĆ przynależnośĆ poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ofaz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśc A

Ja nizej podpisany(a), ............ ...Jacek Gzybowski
(imiona i narwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .......09.05.1975r............ ........ w...............C2amkowie.....

Mańyna Północ Sp. z o.a. społka komandytowa - Dyrektor Administracyjny

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U' z20a1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, pa2.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z arŁ.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w
skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiqce mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:
. środki pienięzne zgromadzone w waIucie po|skiej:.........'.......10.000'00zł... '- majqtek odrębny........'..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.'........ ..0'00 zt

- papiery wańościowe: ................nie dotyczy...

na kwotę:

il.
1. Dom o powiezchni: ....'.140.''...' m', o wańości:.. '.''...,....zao-000,00zł.......... - majqtek odrębny'.'..'.

tytuł prawny: .akt własności...'....'...'..

2' Mieszkanie o powierzchni: '......"...nie dotyczy m2, o wańości: .'......'.'...
tytuł prawny: ....'.'..''.''.'.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: "..................nie dotyc2y................. ......, powierzchnia:.........
o wartości:
rodzaj zabudowy:

fl



Ztego tylułu osĘnqłem(ętam) w roku ubieg{ym pzychld i dochód w.v-vyso&ośe't; ..-'t.'-.-''.-'..

4- lnne nieruchomoŚci: nię dotyczy

m.
t.

o wartoŚci:

tytuł prawny

Posiedam udziaty W spÓ&ach handlowych z udziatęm gminnyeh osÓb prawnyeh tub
przedsiębiorQÓw, w któryeh uczest.nleaątaktb osoby - nafeży podaĆ ticzbę i ęmftentą udztaffir:

.........nte dotyezY.......

udztaĘ te stanowiq pakiet.większy aiit8Y6 uffitatÓw w spltce:
Z tego t$u.tu osiqgnąłem(ęłam) w roku' ubiegĘm doohÓd. w wysokoŚct,. ."...'.'t''.".,"

Posiad?m udzi'aĘ w innych spółkach. handl'owych - nafeży podać ti'czbę i ęmtl.ęnta u'szi'ał.Órłl "'''..'
.........nle dotyczy.......

Z tego tytułu osiĘgnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoścl:

z.

ru.
Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedslębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczq takie osoby - nalezy podaó |iczbę i emitenta akcji:

..........nie dotyczy.......
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akcji w spÓłce:
Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoścl: .........'...'''

' :::::::: :::f 
- 

:'JHT"ii;if:: ::::l:-f: - 
::'::: ::::: l"* : ::i:::i iT:l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zv-tyłączeniem mienia pzynależnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkÓw Iub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze

:'::::Y: _ :::::1:*
vt.

' :::::::::::::l::::::'r:Hi,:"11::*:::i::::::::::i::i'::":::::i::lli?
- osobiście
. wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w wysokości:

2. Zarządzam działa|nością gospodarczq lub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):'..'.''..''.''..

- wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:



V|l. . maĘtek odębny

Współ(#| handCITffi {nann, s$*ibt ęółtl): .''...Fatrie.Top $p. z o.o..'.'
- iesęm ez|onkiern zarzsu (od iriedy): ...... t 7' t2'2ffi7r & t 5'02.mt łr.'... -.'. -" -... pstwn e&n|dom nav n*orezci (od kkdy): ''"''".'' rcę ddyory'..'.''
- Jes*em e'zbnkiem korniql na*iąflne} (d kiedr}: 't.'...' r.& dotyeay..'''''

z twp tslxfu dffiE'*6t{ęHfi} w ffiu t}E*ąfffi @ltrl w ęrysekgśd: "''-..-"'...'9.$E,98d'---"t-.-'-"-.-'''''

Vlt}.. maJątek odębrty
lem @tnefy w}€ane u tst*} z&#ękm$a l$b kt@ dd*l*# affiourei lub załęĄ a @enhrt
lulot 

'Jryskis.enyeh 
a keżd€o t*t*łu:

- u{&ffi e pfttoq? - Mąrtym Pók@ $p. a e-o' sp. KmMsanm * 3.ffi}7'7.łd
. uftr}sł& eleeę*ię. Mańy*a Połudnte €p. z e.o. $p' Kornandyt'owa - t6.s00'00zł
. um&Te ztemnle.3ehkd Kenat}ea$i *WedeetęgÓww Drawsku $p. z o.o' - E.7€7'00zt

$p. a o.o. -?tr,ffi,9M

DK. - m$ąffi.oeębny

$ktetnikt rdcnla nrchomęo o wartoŚcl powyżej t0.000 at (w pzypadku poJazdÓw meęhantcznyoh

nateży' podaĆ marKę" modęJ t rott pro&kcs}: .."."'""\filtf Fassat Qom&i R0{ą ffi?-.-'

X.. maJątek. odrębny

Zgboułią1ania pientężne o wartoŚci powyżeJ t0'000 d, w tym zacĘnięte kred1ty l pofyczkj oraz
wąru.n.ki, na jakich zostaĘ usłielon.e sruobee kogo" w.ewiąpKu z|a&im zdazęniEm' w j:a.kĘ vlysekoŚci}:

t. Kred$ PG $TANDARD BEz UBEZPIĘaZENIA - PKQ BP 1 QfPłła - 31'250,0CIzł, kwota
pozostała do sp,łaĘ: 5ś32,8bś

2. sreb'rna Ką.rta kred$owa Wsa z tlmitęm na klvotę t8'000'00zł* wykozystane środki:
11'530"00zĘ Bank'PKoB.F t o/Ftł

3. Limit kred$ovvy W rachunku do kwoty: 4.500,00zł, Bank PKo BP 1 9/Piła

Fewyźsze oświadczenie składam świadomy(a}' iż na
za podanie nieprawd! tub zatajenie prawdy qrozi kara

podstawle art. 233 $ I Kodeksu karnego
p ozbawi'e n ia wolnośei'

Drawski MĘn 23.12.201 4r

( mielscowośĆ" data}


