
UR7AD GM/NY 
w N, TV"n " ~ I 	 /Vjlesci

W~'f. d"'9.~8 ok. iJ.D'W 
Nlj/"('1 f)()~'31~OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

(\('i. radnego gminy 
) \ \". , 

Nowe Miasto, dnia 23 kwietnia 2020 r. \~' .,\1' 1"'; 
(mieJscowo~t )

G~ 
UWilga: 
1. 	 Osoba sktadai~ oSwladczenie obowii:lzana jest do zgodnego z prawdiL starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. 	 Jeteli poslezeg61ne rubryki nle znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisilc 

"nle dotyczy". 
3. 	 Osoba skladajetca oSwiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleinosc poslczeg6lnych 

skladnlk6w majiltkowych, dochod6w i lobowi'lzan do maj<rtku odr~bnego j majQtku objl:tego 
matierisk« wsp61noscict maj<ttkowCl. 

4. 	 OSwiadczenie 0 stanie maJi:ltkowym dotyczy m3j'ltku w kraju i za grank". 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanle maje,tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoscJ pieni~ine . 

6. 	 W cz~Sci A o$wiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cz~Sci B zas informacje nlejawne 
dotycz<lce adresu zamleszkania skladaji}cego oswiadaenie oral mieJsca potoienia 
nieruchomoSci. 

cz~st A 

Ja, niiej pod pisana Jarostaw Ebert rod . Ebert 
(Imiona I nazwisko orat nazwlsko rodowe) 

urodzony(a) 01.02.1963 r. w Mi5zewie B 
- emeryt 
Pracownii( ochrony - Ochrona os6b i M ienia TOM POLsp. jawna, 09-131 Janiec 

(miejSCe l atrudnienia, st8nowisko rub fun kcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami usta'vVY z dnla 8 marca 1990 r. 0 5amorz~dz ie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgadnie z art. 24h tej ustawy oswiad czam, ie posiadam wchodz<lce w sktad mafiensklej 

wSD61nosd maiatkowej lub stanowi~ce m6j majettek od r~bny: 

I. 

Zasoby pie ni~ine: 


- srodki pieniei ne zgromadzone w walucie polskiej : 11 .000,00 zf 


- ~rod ki p i en i~ine zgrom adzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

... ...... ... ... ...... .. .... ..... .. ,.. ...... .... na kwot~: .... ... ... ... ... .. ... ...... ... .... .... ... .. . ... ........ ... ..... . 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 117 m2 0 wartoki: 200.000,-zl 
tytut prawny: wsp6twlasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy , 0 wartok; : ........................ .. ..... ....... .. ..... ....... ....... ....... .. . 

tytut prawny: ... ... .... ... .... ... ... .... ... ...... ..... .. ............ .. ...... ...... ....... ........ . ... .. .............. ..... .. ...... .. .... ........ ... .. . . 

3. Gospodarstwo (orne: 

rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna , powierzchnia : 3,61 ha 

o wartosci: 200.000,- zl 
redzaj zabudowy: budynek gospodarczy 
tytul prawny: wsp6twiasnosc 

Z tego tytutu o5j<lgn<ltem(~lam) w roku ubiegtym przychod i doehed w wysokosci: p.1.000,-zl i d. 
1.000.-,1 
4. lnne nieruchomoSci: 

Ozialka budowlana 0 powierzchni : nie dotyczy 


o wartosci: nie dotyczy 


tytut prawny: nie dotyczy 


11/. 


1.Posiadam udziaty W sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziai6w: 


• nie dotyczy 

udziaty te stanowict pakiet wi~kszy nii 10% udziaf6w w spolce: ............................................................. . 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......... ... ............ ... ..... ... ...... ..... ..... . 


2. Posiadam udziafy w innych spolkach handlowych - naleiy podac Jiczb~ i emitenta udziai6w: 
. nie dotyczy 

z tego tytulu osi<lgnqfem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ... ... .... .... .. .................... ....... .... .. 


IV. 

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsj~biorc6w, 


w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 


- nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6tce: ...... ... .... ... ..... .. ............. ........................................ . 


Z tego tytulu oSiqgn"lem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoki: ..................... " ............... ...... ...... . 


2. Posiadam akcje w innych spofkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji : 
. nie dotyczV 



Z tego tytutu o siC)gnqtem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: .... ..... ... ...................................... . 


V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j malionek, z wylqCzeniem mienia przynaleinego do jega majqtku 
odr~bnega) ad Skarbu Panstwa, innej panstwawej asoby prawnej, jednostek samarzqdu 
terytarialnega, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitaJnego nast~pujqce 
mienie, kt6re podJegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, ad 
kogo: 
- nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy padac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSci): 
• nie dotyczy 

- osobiscie ........................... ................................................... . 

- wsp6Jnie z innymi osobami ... ............ ... ............ ... ....... ....... . . 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci : ... ....... .. ...... ......... ... .. . 

2. Zarzqdzam dzialalnoSciCj gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomacnikiem takiej 
dziatalnosci (naleiy podac farm~ prawnq i przedmiot dZiatalnosci): 

. nie dotyczy 
- osobiscie..................... ... ........................... ............... ....... ....... ... .. ... .... ...... ...... ... ... ..... ... .... ... ... .... ... .... .. .... ... . 

-wsp6lnie z innymi osobami ...... .. ..... .. .... ... .... ... ... .... ... .... .... .. ... ..... .. ..... ... .... ....... ...... .. ............................. . 


Z tego tytulu osiqgnCjlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysakosd: ... .... ... ... ... ..... ....... .. .... .. ..... ... .... . 


VII. 


W sp61kach handJowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy 


- jestem cztankiem zarzqdu (ad kiedy): .. .. .... ..... ...... ... .... .. ..... ...... .. ......................................................... . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. .. ..... .. ...... ...... .. ..... .. .... .. ..... ... .... .. ...... . ... .... ... ... ..... .. ...... . 


- jestem czlankiem kamisj; rewizyjnej (ad kiedy): ...................................................................... ... .... .. .. .. 


Z tego tytutu asiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .... ... .... ... .... ... .. .... ... .... .. ..... .. ... .. 


VIII. 


Inne dochody osiC)gane z tytuiu zatrudnienia Jub innej dzialalnaSci zarobkawej lub zaj~t, z podaniem 


kwat uzyskiwanych z kaidego tytuiu : 


- emerytura - 42 724,88 zt 
- ze stosunku pracy -10 698,38" zl 

· dieta radnego - 2 400,OO,·zl 

· inne - 336,57 zl 



IX. 


Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 


mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): 


Opel Astra II· rok prod. 2008 

X. 
Zobowiij!lania pienj~i:ne 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciClgni~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiijzkU z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

• nie dotyczy 


