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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

wG}ta, zast~poy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizaoyjnej 
gmffiy, osoby zarzetdzajetoej i ozlonka organu zarzetdzajetoego gminnet osobet prawnet ~ osoby 

wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

Reguty, dnia 28 kwietnia 2015r. 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sk~adajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zup~nego wype~nienia kazdej z rubryk . 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 

wpisac "nie dotyczy" . 
3. 	 Osoba sk~adajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych 

sk~adnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego 
ma~zeriskq wsp61nosciq majqtkowq. 

4. 	 Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. 	 Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania sk~adajqcego oswiadczenie oraz miejsca po~ozenia 
nieruchomosci. 

CZ~SCA 

Ja, nizej podpisanyfaj, JAROStAW JERZY SOBOL, urodzonyfaj 21 STYCZNIA 1962R. w 

WARSZAWIE zatrudniony w URZ~OZIE GMINY MICHAtOwlCE na stanowisku KIEROWNIKA 

REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dziatalnosci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 
113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 
113, poz. 984 i Nr 214 , poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie Z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad 
matzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne : 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej : ~ 110.000,

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej : ~ 2.000€ 

- papiery wartosciowe: NIE OOTYCZY na kwot~: NIE OOTYCZY. 

II. 
21. Dom 0 powierzchni : 171 m , 0 wartosci : ~ 700.000,- tytu~ prawny: WSPOtWtASNOSC 

MAtZENSKA 

2. Mieszkanie 0 powierzchni : 38m2
, 0 wartosci : ~ 250.000 ,- tytu~ prawny: SPOtOZIELCZE 



3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY 0 wartosci : NIE DOTYCZY 

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY tytu~ prawny: NIE DOTYCZY. Z tego tytu~u osiqgnqJem~ w 

roku ubieg+ym przych6d i doch6d w wysokosci : NIE DOTYCZY. 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 1.049m2, 0 wartosci: ~ 400.000,- tytu~ prawny: wsP6tWtASNOSC MAtZENSKA 

powierzchnia: 5.435m2, 0 wartosci: ~ 100.000 ,- tytu~ prawny: wSP6tWtASNOSC MAtZENSKA. 

III. 
Posiadam udzia+y w sp6~kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzia~6w : NIE 


DOTYCZY udzia~y te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzia+6w w sp6ke: NIE DOTYCZY. 


Z tego tytu~u osiqgnqtem~ w roku ubieg+ym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY. 


IV. 

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce: NIE DOTYCZY. 


Z tego tytutu osiqgnq+em~ w roku ubieg+ym doch6d w wysokosci : NIE DOTYCZY. 


V. 
Naby~emtam1 (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku 

odr~bnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re 

podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: 

NIE DOTYCZY 

VI. 
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) : 

NIE DOTYCZY 

- osobiscie NIE DOTYCZY 


- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYCZY. 


Z tego tytu~u osiqgnqtem~ w roku ubieg~ym przych6d i doch6d w wysokosci: 


NIE DOTYCZY. 

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 

dziatalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) : NIE DOTYCZY 

- osobiscie NIE DOTYCZY 

- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYCZY. 



Z tego tytutu osiqgnqtem~ w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY. 

VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY. 

Z tego tytutu osiqgnqtem~ w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : NIE DOTYCZY . 

2. W sp6tdzielniach : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY. 

Z tego tytutu osiqgnqtem~ w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY. 

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY. 

Z tego tytutu osiqgnqtem~ w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : NIE DOTYCZY. 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 

111.601,40 ZtOTYCH Z TYTUtU ZATRUDNIENIA W URZ~DZIE GMINY MICHAtOWICE 

720,00 ZtOTYCH Z FUNDUSZU SOCJALNEGO 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w 

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

FORD Focus 1,6 KOMBI - ROCZNIK 2005 (w ~ - wSPOtWtASNOSC MAtZENSKA, W ~ 

wSPOtWtASNOSC Z SYNEM), MAZDA 6 - ROCZNIK 2008 (wsPOtWtASNOSC MAtZENSKA), 

HONDA JAZZ - ROCZNIK 2009 (wSPOtWtASNOSC MAtZENSKA) . 

X. 
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych , w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki 

oraz warunki , na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokosci): NIE DOTYCZY 


