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radnego powiatu
Kościerzyna, dnia 27 kwietnia 2018 r.

(miejscowość)

Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypełnie-
nia każdeJ z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
czy",

3, Osoba składaJąca oświadczenle obowlązana jest okreś|lć przynależność poszczególnych sk|adników ma-
jątkowych, dochodów lzobowlązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnośclą ma-
Jątkową.

4. Ośwladczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Ośwladczenie o stanie majątkowym obeJmuje równleż wlerzytelności pieniężne.

6. W częścl A oświadczenia zawarte są informacJe jawne, w częścl B zaś informacje nlejawne dotyczące adre-
su zamieszkanla składającego oświadczenle oraz mlejsca położenia nieruchomoścl.

czĘść A

Ja, nizej podpisany(a), JAN lGNACY ZABOROWSKl,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29.01,1944 r. w JUSZMCH
RADNY PoW|ATU KoŚclERSK| EGo, RENclSTA,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z plzepisami ustawy z dnia 5 czennrca 1998 r. o samorządzle powiatowym (Dz. U. z 2017 r,

poz. 1868), zgodnie z art.25c teJ ustawy oświadczam, że posladam wchodzące w skład małżeńskie| wspólnoścl
maJątkoweJ lub stanowlące móJ maiątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 2.350,00 zł

- środki pienięźne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

Il.

1. Dom o powierzchni: 161,91 m2, o wartości: 350.000

tytuł prawny: współwłasność z żoną

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY m2, o wańości NlE DOTYCZY
tytuł prawny: NlE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne;

rodzaj gospodarstwa; NlE DOTYCZY, powierzchnia: NlE DOTYCZY

o wartości: NlE DOTYCZY

rodzaj zabudowy: NlE DOTYCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka nr 97/15 Grzybowo, o pow, 514 m2

o wańości: 50.000 zł

tytuł prawny: współwłasnośó z żoną
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/ 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,' w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NlE DoTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 1ao/o udziałów w spółce: NlE DoTycZy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTyCZy

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów: NlE DoTycZy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

!V.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTyCZy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych * naleźy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DOTYCZY
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTyCZy

V.

NabYłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkÓw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropo|italnego następujące mienie, które podlegało
zbYciu w drodze Przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: żona nabyła od Urzędu Gminy
KoŚcierzYna 13.10.2003 r. skladniki majątkowcgo Pola Biwakowego w Gołuniu, Gmina Kościerzyna _ domki letniskowe
szt, 7, kontcner 1, budYnek WC, hydrofor, ogrodzenia, lrrnwężniki, oświetlenie lampy stojące - stanorviska d<l mycia.
Grunt wlasności Nadleśnictwa Kościerzyna, umowa na cza§ nieokreślony.

Vl.

1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

2. Zarządzam dzialalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; NlE DOTYCZY
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,Vlll.

, lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienla lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-/ skiwanych z kaźdego tytułu:
Renta inwalidzka w kwocie 12.808,84 zł
Dieta sołtysa 6,441,00 zł
Dieta Radnego Powiatu Kościerskiego 15,876,00 zł
Umowa zlecenie 542,a8 zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podac markę, model i rok produkcji):

Samochód osobowy VW Touran 1.9, rok produkacji2004, o wańości 15.000 zł. Domki letniskowe szt. 7, kontener

(rok budowy 1965), budynek WC, ogrodzenia, lampy oświetleniowe, Gościniec Gołuń właściciel zona, wartość

ubezpieczenia obiektu 40,000 zł

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): NlE DOTYCZY

cZĘśĆ B



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Kościerzyna, dnia 27 kwietnia 2018 r.
(mieJscowość, data)
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