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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspól 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 zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

czĘŚc A

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

urodzony(a) 15 marca 1972r. w Dobiegniewie
]Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Naczelnik Wydziału Edukacji

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 2015
poz. 1515), zgodnie z art.24h t€1ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mażeńskiej
wspÓ|ności majątkowej:

l.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: około 208 000,00 zł
- środki pienięŹne zgromadzone w wa|ucie obcej: nle dotyczy
- papiery wańościowe nie doĘczy

na kwotę: . nie dotyczy
lt.
1a. Dom o powiezchni:67 m2, o wańości: około 130 000,00 zł

tytuł prawny wspołwłasność łączna niepodzielna,
1b, Dom o powierzchni:242 m. o wartości: około 330 000,00 zł,

tytuł prawny : w s połwł as n oś ć łącz n a ni ep o dz i el na.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m., o wańości nie dotyczy

tytuł prawny'' nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powiezchnia'. nie doĘczy
o wartości: nie dotyczy



rodzaj zabudowy: . nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i

dochód w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomoŚci:
a) działka o powierzchni 510 m,, na której posadowiony jest budynek, 9 ktorym mowa w punkcie

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

tytuł prawny.. wspołwłasność łączna ni epodzi elna.

b) działka o powierzchni 770 m,, na której posadowiony jest budynek, o którym mow? w punkcie
ll.1b oraz wolnostojące pomieszczenie garażowe o powienchni 27,72 m. o wańoŚci
szacunkowej 40 000'00 zł

tytuł prawny wspołwłasność łączna ni epodzi elna,

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

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eiy podac |iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziaty te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce: nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych _ na|eŻy podać |iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

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

IV.
1. Posiadam akcje W spółkach hand|owych z udziałem powiatowych osób prawnych |ub

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eiy podać |iczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce: nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - na|eiy podać |iczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małionek, zwyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków |ub

od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu -

na|eiy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1' Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (na|eŹy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):
nie dotyczy

- osobiście nie doĘczy
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścr. nie doĘczy

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działaIności
na|eŻy podać formę prawną i pzedmiot działa|noŚcl).' nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspó|nie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy



vll.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
. jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
. wynagrodzenie_ dochód brutto ze stosunku pracy otnymany w roku 2015 - 97 304,42 zł
.ZFSS; 557,00 zł,
-dieta radnego . 3 596,00 zł.

!x.
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyŹej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych
na|eŻy podaÓ markę, mode| i rok produkcji): Toyota Corolla Verso, rok 2004.

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyiej 10.000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
pożyczka hipoteczna BZWBK z dnia 07.09.2010r., do dnia 07.09.2020r. w wysokości 16 900 EURO,
stan zadłużenia na dzień 30.12.2015r. - 8 028 EUR0.

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia woInoŚci.

Drawsko, 3.03.2016r.
(miejscowość' data)


