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(miejscowość)

oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

Uwaga:
1' ósoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

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

wpisaó .,nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió przynależnośó poszczegó|nych

składników mi;ątrowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
matżeńską wspó| nością majątkową.

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyciące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia
nieruchomości'

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a,), Ryszard Jabłonowski,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15 marca 1972r. w Dobiegniewie
StarostwoPowiatowe:".'"ńia[:yj.";#.i3i""Ji"5.WydziałuEdukacji

pozapoznaniu się z przepisami usiawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r.

Ńr 1ł2, poz. 159i oraz z, 2OO2 r. Nr 23, poz. 22O, nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i

Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań. 24h rą ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspó|noŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięŻne:
- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: około 166 214,a0 zł
- środki pienięŹne zgromadzone w wa|ucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: . nie dotyczy
lt.
1a' Dom o powierzchni.. 67 m2, o wańości: około 120 000,00 zł

tytuł prawny.. współwłasność łqczna niepodzielna.
1b., Dóm o powierzchni:24? m2 o waftości: około 350 000,00 zł,

tytuł prawny współwłasność łqczna niepodzielna.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m., o wartości' nie dotyczy

tytuł prawny ' nie dotyczy
3. Gosoodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzch nia'- nie dotyczy
o wańości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: . nie dotYczY
tytuł prawny. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i

dochod w wysokoŚci'. nie dotyczy



4. Inne nieruchomości:
a) działka o powierzchni 510 m,, na HóĄ posadowiony jest budynek,9 którym mowa w punkcie

ll.1a oraz 2 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 44 m. o wańości szacunkowej:
30 000'00 zł

tytuł prawny : współwłasność łqczna niepodzi eI na.

b) działka o powierzchni 770 m,, na której posadowiony jest budynek, o ktorym Tow? w punkc,ie
tl.1b oraz wolnostojqce pomieszczenie garażowe o powierzchni 27'72 m. o wartoŚct

szacunkowej 39 500,00 zł
tytuł prawny : współwłasn ość łączna niepodziel na.

il1.

1. Posiadam udziały W spółkach hand|owych z udziałem powiatowych osÓb prawnych |ub

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta udziałów:

nie doĘczy
udziały te stanowią pakiet większy nii 10o/o udziałów w spółce. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. nie dotyczy

2. Posiadam udziały"w ińnych spÓłkach handlowych - na|ezy podać |iczbę iemitenta udziałów:

nie dotyczy
Ztego tytuiu ośiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje W spÓłkach hand|owych z udziałem powiatowych osÓb prawnych |ub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji: nie

dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.. nie doĘczy

2. Posiadim akcje w ińnycń-spółkach handlowych - naleŹy podać |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Ztego tytułu ośiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia pzyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej [aństwowej osońy.prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków |ub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu -

na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczą (na|ezy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy
. osobiście nie dotyczy
- wspó|nie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego tytułu osągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2' Zaiądzam oziaiitnóscią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności

na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działa|noŚcl): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspó|nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osĘgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci.' nie dotyczy

vil.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): 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
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości.. nie dotyczy



vill.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęó, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:
- *ynagróazenie ze stosunku pracy brutto otrzymane w roku 2014 za 11 m.cy - 92 189,00 zł
.ZFSS; 573,00 zł,

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych
na|eŻy podac markę, mode| i rok produkcji): Toyota CoroIIa Verso, rok 2004.

x.
Zobowiązania pienięŹne o wańoŚci powyzej 1o.0oo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokośc):
potyczka hipoteczna ażwex z dnia o7'og,2o10r., do dnia 07,09.2020r. w wysokości 16 900 EUR0,
stan zadłużenia na dzień 30.11,2014r. - 9 859 EURO.

ńowyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie.art.233 $ 1 Kodeksu karnegoza podanie

niepiawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Drawsko, 09.12.2014r.
(miejscowość, data)
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