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Garwolin, dnia 29.04.2019r.

Uwaga:
1. Osobaskładającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnegoz prawdą, starannegoi zupełnegowypełnienia
każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdująw konkretnym przypadkuzastosowania,należywpisać"nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników
majątkowych, dochodów i zobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowedotyczymajątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeniemajątkoweobejmuje równieżwierzytelnościpieniężne.
G. W części A oświadczeniazawartesą informacjejawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząceadresu
zamieszkaniaskładającegooświadczenieorazmiejscapołożenianieruchomości.
CZĘŚĆ A
Sławomir Zbysław Jakubaszek

Ja, niżej podpisany,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 17.09.1969r. w Garwolinie
Urząd Miasta Garwolina - kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

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

,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pO zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 205.164,79zł (małżeńska wspólność majątkowa)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartościowe: nie posiadam
na kwotę: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: 300m2 (niewykończony), o wartości: 450.000,OOzł
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa (pozwolenie na budowę nr NB-7351/473/97 z dnia
12.08.1997r.)
2. Mieszkanie o powierzchni:
a) 72,02 m2 z miejscem garażowym o wartości: 301.100,00zł
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa (akt notarialny nr 2494/2016 z dnia 12.10.2016r.)
b) 35,12 m2 z miejscem garażowym o wartości: 160.000,00zł
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa (akt notarialny nr 2494/2016 z dnia 12.10.2016r.)
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunt orny kl. Rllla, Rlllb i RIVa,
powierzchnia: 1,94ha

o wartości: 70.000,OOzł
rodzaj zabudowy: brak zabudowy
tytuł prawny: darowizna rodziców (Akt notarialny nr 8722/92 z dnia 06.11.1992r.)

- majątek odrębny

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 2.249,53zł

(dopłata z

ARiMR).
4. Inne nieruchomości:
a) powierzchnia: 0,61 ha (las i grunty leśne kI. LsIV) o wartości: 10.000,OOzł
tytuł prawny: darowizna rodziców (akt notarialny nr 8722/92 z dnia 06.11.1992r.)
b) powierzchnia:

- majątek odrębny

0,1148 ha (grunty orne zabudowane kl.Br-Rlllb pod domem opisanym w pkt 1)

o wartości: 60.000,OOzł
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

(akt notarialny nr 2462/95 z dnia 16.08.1995r.)

wraz z:
budynkiem garażowym o powierzchni

60 m2, o wartości: 70.000,OOzł

tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem (nabył mój małżonek, 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 metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyłem
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie prowadzę
- osobiście - nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie zarządzam
- osobiście - nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem rady nadzorcze]' (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie jestem
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
a) dochód z tytułu umowy o pracę (Urząd Miasta Garwolina) - 76.371,38zł
b) dochód z tytułu umowy o dzieło - 37.236,80zł
c) dochód z KRUS (wypłata niezrealizowanego świadczenia po zmarłej mamie) -1058,92zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): Opel astra elassie2011

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
a) pożyczkaremontowa (z zakładu pracy małżonki) - 10.000,00zł
b) pożyczkaz kasy zapomogowo - pożyczkowej (z zakładu pracy małżonki) - 10.000,00zł

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdylub zatajenieprawdygrozikara pozbawieniawolności.

Garwolin, dnia 29.04.2019r.
(miejscowość, data)
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Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji oślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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