
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy' osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną araz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
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UWAGA: mgr Ada;lę Jabtoński
l ' osoba składająci-oŚwiadczĘe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupehrego wypeŁrienia

każdej z rubryk. , \* _
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JeŹeli poszczególne rubryki nie majdują w konlcretnym prąypadku zastosowania,na|eĄ wpisać ,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiąana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe &óty"ry majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie maj ątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr l l3' poz' 715 i

Nr162,poz.1lŻ6,z1999 r.Nr49,poz.483,z2000 r.Nr26, poz.306or^zz200Żr.Nr113,poz.9MiNr
Ż14,poz.l806) oraz ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. zŻ001r. Nr l42, poz.

i 591 oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, po2.984, Nr 153, poz. l27I i Nr 214, poz.

i806), zgodnie z art-}4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skł+{maŁeńskiej wspóhości

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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papiery wańościowe:

na kwotę:
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udztaĘ te stanowią pakiet większy niż I0%o udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

:)p6'ł;..ąd{," Y(
podać liczbę i emitenta udziałów:
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Posiadam akcje w społkach handloryych - na|eŻy podać 1iczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż |}Yo akcji w spółce:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostehsamorządu

tery'tońalnego, ich związków lub od komunainej osoby prałvnej następującę mięnie;'które

podlegało zbyciu w drodze przelalgg - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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osobiście
wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: .....

,"vspólnie z innymi osobami .h.;.t...&f}'}t'oLŁ

Ztego tytułu osiągnąłem(ęła'n) w roku
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ... ... b'! l... .irvt.ł:

jestem członkiem zarządu(od kiedy): t|ti.c 1fuc?f.x



jestem członkiem zatządu(od kiedy) : . . . .n.'. (.' - . . . ł 
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IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

nodać marke- model i rok produkcii): '.' $LipA q (TAv! t , !'?'tP! , Kpr twVu Kbt



PowyŻsze oświadczenie składarn świadomy(a), iżnapodstawie art. Ż33 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi katapozbawienia wolności.

c J f-otr-LołL,
(miejscowość, data)

[ 1 ] Niewłaściwe skreślic.
[2] Nie dotycry działalności wytwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i młierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie datycq rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


