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4íea (śrí*p^k;ffiTft ,"#^xr ł6"łnegowypełnle.1. Osoba
nla każde| z rubryk.

2. Jeżell
czy".

rubrykl nle znaJduJą w konkretnym pzypadku zastosowanla' naleĄl wplsal ..nle dotv:

3. osoba składaJąca ośwladczenle obowlązana-|est określlć pzynależność poszczególnych skladnlków ma.
|ątkovrrych, dochodów l zobowlązań do ma|ątku odrębnego l ma|ątku obJętego maľżeńską wspólnośc!ą ma-
|ątkową.

4. ośwladczenle o stanle maJątkowym doĘczy ma|ątku w kra|u lza granlcą.

5. ośwladczenle o stanle maJątkourym obe|muJe równleż wIenŻytelnoścl plenlężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawarte są lnformacJe |awne, w częścl B zaś lnformac|e nle|awne dotyczące adre-
su zamleszkan!a sklada|ącego ośwladczenle oraz mle|sca polożenla nleruchomoścl.

czĘślA
Ja, niŻej podpisany(a), Gzegorz Stanisław Jankowski l

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Krakowie

emerytowany oficer poŻarnictwa 
' 1'i"1."" zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustrawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z2001 ĺ'
Nr 142, poz.'1592oÍazz2002r. Nr23, poz'220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr200,
poz. 1688 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z arl' 25c tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład mał-
żeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mlj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

_ środki pleniężne gromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę:

,ł?

ft
tlt,

urodzony(a) S lutego 1958 r.

tzysta siedemnaŚcie Ęsięcy pięrset złoých
I

nie doĘczy
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Dom o. powlezchni: 400 m2, o wartoŚci: dziewięćset Ęsięcyzłotych

tytuł prawny: wsplhľłasność n"'oŤäe"is u ry
Mieszkanie o powiezchni: nie doĘczy m2, o wartoŚci nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie do$czy , powiezchnia: nie dotyczy

o wartoŚci: nie dotyczy

ĺodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochód w wysokości: nie dotyczy

lnne nieruchomości:

powiezchnia: nie dotyczy áą_.'oju-c- ĺ"od do,1er7 ęo,^nL.e ą;l,pio- 60? rn? )ĺq'-/
owartoŚci: niedotyczy NąľĘs,sł''rr€o/rłi zl Ć
tytuł prawny: nie dotyczy nvélal /ęsrloée^ '- ą 7rb-'c,Łą



ilt.

1. Posiadam udziały w sPółkach handlowych z. 9!1iaje1 -powiatowych .oslb prawnych lub przedsiębiorclw'

w ktlrych uczestnĹzä taí<ie osoby - nÁěźv podal liczbę i emitenta udziałlw:

nie dotYczY

udziałytestlanowĺąpakietwiększyniŻ|Oo/oudziałlwwsplłce:niedotyczy

Ztegoýtułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokoŚci:niedotyczy

2. Posiadam udziały w innych splłkach handlowych - należy podal liczbę i emitenta udziałlw: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:niedoýczy

lv.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorclw'

wktlrychuczestniczątakieosoby-naleŻypodalliczbęiemitentaakcji:
nie dotYczY

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1}o/o akcjiw splłce: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochrdwwysokości:niedotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ nalezy podal liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Zlegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokoŚci:niedotyczy

v.

Nabyłem(am).(nabył mój małzonek, z wyłączęnl.eT mienia pzynaleŻnego d9 jego majątku odrębnego) od Skar-

bu Państwa, lnneJ'pańsiwowej ":"gY^iŕňńj, 
jäonort"r Jńäiil ie'rytoriainěgo, iórr związków lub od komu-

nalnej osoby nrgwrie; następu!ąc" .i.ńiä''rióäpäoi"g"ło.ůňffiil,íiě po"ř"rgu - naleŻy podać opis mie-

ńia ióatę nabycia, ď kogo: nie dotyczy

vl.
1. Prowadzę działalnoŚl gospodarczą (naleŻy podal formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie do$czy

- wspÓlnie z innymiosobami nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłympzychrdidochldwwysokości:niedotyczy

2. Zaządzam działalnoŚcią gospo darcząlub jestem pzedstawicielem, pďnomocnikiem takiej działalnoŚci (na_

leży podal formę prawną i pzedmiot dzĺałalnoŚci): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochldwwysokości:niedotyczy

vll.
W spółkach handlowych (nazwa' siedziba sprłki): 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

ZtegoĘtułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochldwwysokoŚci:niedotyczy

vlll.
lnne dochody osiągane' 1 tvtuł1 z_ďrudnienia lub innej^działalnoŚci zarobkowej lub zajęl, z podaniem kwot uzy_

.iiĺř*v"l', ,o"rff:R#N.q, fffľľŹľj,ľfi'Jł'.':H,3t1ĺ;1ířľJ:"ŕľowa- 
uńowa zlecenie 17 '644'80 zł

brutto. Sanatorit
ö;ää"ä J';nąo /32'o "T4'Il^ł
lx.

---|ą



Składniki mienia ruďromego o wartości powyżej 't0 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nateŻy

podaé markę, model l ĺok produkcji): Hyundai Elantra 2013 r. *,ĄshL ,V"ĺrUĘ

x. ,#
Zobowiązania pienięŻle o wartoŚcĺ powyżej 10 000 złoých, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzĺelone (wobec kogo, w zwiąku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): nie doýczy

czĘŚl B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstlawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kana pozbawienia wolnoŚci.

Busko- zdÍől, dnla 28 kwietnia 2016 r.
(mlejsooltoŚó' data)


