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ośWlADczENlE 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
wpisaó ..nie dotvczv'''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić 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 Gzarnkowie, Nacze|nik Wydziału Edukacji

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
pozapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr2015
poz' 1515 )' zgodnie z arl. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mażeńskiej
wspoIności majątkowej:

l.
Zasoby pieniężne:
- Środki pienięŻne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: około 252 858,00 zł
- Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: nie doĘczy
- papiery wańościowe: nie dotyczy

na kwotę: , nie doĘczy
ll.
1a. Dom o powiezchni'. 67 m2, o wańoŚci: około 120 000,00 zł

tytuł prawny : wspołwlasność łączna niepodziel na.
1b. Dom o powierzchni:242 m. o wartości: około 310 000,00 zł,

tytuł p rawny : w społwłasn ość ł ącz n a n i epo dz i el na.
2. Mieszkanie o powierzchni: nje doĘczy m., o wańości nie dotyczy

tytuł prawny. nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: nie dotyczy , powiezchnia: nie doĘczy
o wańości: nie dotyczy



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

dochód w wysokoścr' nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:
a) działka o powierzchni 51O m,, na której posadowiony jest budynek, o którym mowa w punkcie

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

tytuł prawny.' wspołwłasność łączna ni epodzi elna.

b) działka o powienchni 770 m,, na której posadowiony jest budynek, o którym mowP w punkcie
It.1b oraz wolnostojące pomieszczenie garażowe o powierzchni 27,72 m. o wańości
szacunkowej 40 000,00 zł

tytuł prawny'' wspołwłasn oś ć łącz na ni epodzi eI n a.

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

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podać |iczbę i emitenta udziałow:
nie dotyczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - na|eży podac |iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

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

tv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych |ub

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

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spotce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych . na|eŻy podać |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, zwyłączeniem mienia puyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków lub
od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu -

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

vt.
1' Prowadzę działaInoŚc gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

. osobiŚcie nie dotyczy

. wspo|nie z innymi osobami nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokoŚci. nie dotyczy

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

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



vl!.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód
w wysokoŚcr' nie doĘczy

vill.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|nościzarobkowej |ub za1ęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytułu:
. wynagrodzenie _ dochód brutto ze stosunku pracy otnymany w roku 201F 81 507,82 zł
.ZFŚS: 487,00 zł,
.dieta radnego . 6 175,00 zł.

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych
na|eŻy podać 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. _ 6 219 EURO.

czEśc B

napodstawieań.233$1Kodeksukarnegozapodanie
nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.

Drawsko, 24.04.2017r.
(miejscowość' data)


