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OSWIADCZENIE MAJf\TKOWE

Ct~~tf2I,rt&lfJ

radnego gminy

~~

EWODNICZf\CY
Rady Gminy

Uwaga:

3.

4.
5.
6.

(miejscowosc)

oswiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdiL starannego i
zupefnego wvpefnienla kazdej z rubryk.
Jezell poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naJezy wplsac
"nie dotyczy".
Osoba sktadaJClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszc.zeg6lnych
sktadnik6w majettkowych, dochod6w i zobowietzan do majCltku odr~bnego i maj4tku obj~tego
matienskCl wsp61nosdct mal<ttkow'l.
Oswiadc.zenie 0 stanie maj<ttkowym dotyczy maj'ltku w kraju I za granicCl.
Oswladczenie 0 stanle majCltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine.
W cZE:sci A oswiadczenia zawarte sCI informacje jawne, w cz~Sci B zas informacje nlejawne
dotyCl<lce adresu zamleszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia
nieruchomosc1.

1. Osoba
2.

Nowe Miasto, dnia 29 listopada 2018 r.

sktadaj~ca

cz~st A

Ja, niiej podpisana Jaroslaw Ebert rod. Ebert
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01.02.1963 r. w Miszewie B
- emeryt
Pracownik ochrony - Ochrona os6b i Mienia TOM POL sp . jawna, 09-131 Joniec
(mieJsce zatrudnienia, stanowisko lub (unkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz . 1875), zgodnie z art . 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzC!ce w sklad matienskiej
wSD61nosci majatkowej lub stanowiCice m6j majC!tek odr~bny :

I.
Zasoby pieni~i.ne :
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

... ...... ...... .. .............. ........ ........ na

kwot~ :

... .................. ...... ...... ... ........... ..... .................... ..... ................. ... .

II.

1. Dom 0 powierzchni : 117 m2 0 wartosci: 200.000,-zt
tytut prawny: wspotwtasnosc
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ,0 wartosci: .. ...... ... ......... ....................... ............ .... ......... ..
tytut prawny: ......... .. .. ....... .... ........................... ........ ...... ............ ...... ... ...... .... ................ ....... .. .. ....... ........ .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna , powierzchnia: 3,61 ha
o wartosci: 200.000,- zt
rodzaj zabudowy : budynek gospodarczy
tytut prawny: wspotwlasnosc
Z tego tytulu Osi<lgnqtem(~tam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: p.l.OOO,-zl i d.
1.000,-zt
4. Inne nieruchomosci:
Dziatka budowlana 0 powierzchni nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

III.
1.Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych
przedsiE:biorcow, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziatow:
- nie dotyczy

lub

udzialy te stanowi q pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp6ke: ... .. .......................... ....................... ...... ..
Z tego tytulu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubieglym dochod w wysokosci: .. .... ............... ............ ................... .

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziatow:
- nie dotyczy

Z tego tytutu

oSiqgn<ltem(~tam)

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ............ ......... .. .. .......... ........... .. .

IV.

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby- naleiy podac liczb~ i emitenta akcji :
- nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet
Z tego tytulu

wi~kszy

osiqgnqtem(~tam)

nii 10% akcji w spotce: .. ..................... ....... ............... ................................

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....................................................

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac
- nie dotyczy

liczb~

i emitenta akcji :

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............... ....................................
V.

Nabylem(am) (nabyt m6j mationek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrE:bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia j dat~ nabycia, od
kogo:
- nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):
- nie dotyczy
- osobiscie .......... .. ............ .. ....................................... .............. ..................... ............ .. .......... .................... ... ..... ... ..
- wspolnie z innymi osobami .. .... ......... ... ... ... ...... ...................................... ...................................................... ..
Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysokosci: ................................ .
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):
- nie dotyczy
- osobiscie ......................................................... ......................................................... .. ............... ........... ............ .
- wsp61nie z innymi osobami .. ............. ........................... .... ........ .. .............. .. .. ........................ ................ ..
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. ............. ..... ............................ .

VII.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) : ... ................ .............. .......... .... ......... .......................................... .
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... .. ...... ................... .. ........... .. ........ .................. .. ...... .. ......
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... ....... .... ............... .......... ........... .. .. .... ..... ... ...... ........
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............ .... .... .... .. .... ............. .. .. ..
VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:
- emerytura - 33 099,30 zl
- ze stosunku pracy - 8 772,50,- zt
- dieta radnego - 1.650,-zl

IX.

Sktadniki mienia ruchomego

0

wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji):
Opel Astra II - rok prod. 2008

X.
Zobowiqzania pieniE:zne 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym

zaciqgni~te

kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
- nie dotyczy

