
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wó iny,Lskarbr]ika gminy,l inej
gmlny,

Uwaga:

1. Osoba
zupełnego

Skulsk, dnia 26.04.2018 r.
(miejscowość)

na jest do zgodnego z prawOa, ,t",ffi""?ii"l

2.

3.

4.

5.

b.

nia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotv- czv",

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest .okreś.lić. 
przynależność pos.zczególnych

składników mająt_kowych, dochodow i zóoówiąŹań do majątku odrębnego i majątku objętego

małżeńską wspólnością ma,jątkową,

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,

Oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności pieniężne,

WczęściAoświadczeniazawańesąinformacjejawne,.w.częściBzaśinformacjeniejawne
dotyczące adre_su zamieszkania =xł"a"jąc,ióo oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Jolanta Kobjerska, nazwisko rodowe Kobierska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.10.1954 w Skulsku

Urząd Gminy w Skulsku - Skarbnik Gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności

go-
spodarczejprzezosoby pełniącefunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz,679, z 1998 r, Nr 113, poz,715 iNr

l??.,,ru,z 1999 r. Nr49, poz.483, ,.?99or. Nr26, poz,306 orazz2002r, Nr 113, poz,984 iNr2,!4,

poz.1806) oraz ustawy. Jńi" b 1.n"r"a 199o ;. ó.ańóiźąo,ie gminnym (Dz, U, z2001r, Nr 142, poz, 1591

oraz z 2OO2 r, Nr 23,

poz.220,Nr62, poz.6sa, nr 113, poz.9sa,Ńrr53, poz,1271j Nr214, poz, 1806), zgodnie zart,24htej

ustawy oświadczam, źe posiadam wchodząc" * ,xi"'Ó małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące
majatek

mój
odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

_Środkipienięznegromadzonewwaluciepolskiej:32'500,00PLN

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wańościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

Il.

1. Dom o powierzchni: 130 m2, owańości: 130.000 PLN tytuł prawny:własność

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DoTYCZY m2, o wartości: NlE DoTYoZY tytuł prawny: NlE

DoTYcZY

URZAD---
GMINY SKULSK



3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: NlE DoTYCZY, powierzchnia: NlE DoTYCZY

o wańości: 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: NlE DOTYCZY

o wartości: NlE DOTYCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY

lll.
posiadam udziały w społkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałow:

NlE PoS|ADAM

udziały te stanowią pakiet większy niż 1Oo/o udziałów w społce: NlE DOTYCZY

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

M.

posiadam akcje w społkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE PoS|ADAM

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NlE DoTYCZY

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DOTYCZY

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)

od 
"'-J "'-.'--"- '' - Skar-

bu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw lub

od 
"-l--- t| ko-

munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nu|u:l

podać oPls

mienia i datę nabycia, od kogo: NlE NABYŁ / NlE NABYŁAM

Vl.

1. prowadzę działalnośc gospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci): NlE

PRoWADZĘ

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: NlE

oSlĄGNĘŁAM

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE Z^RZĄDZAM / NlE PROWADZĘ

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

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

Vll.



'1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE JESTEM

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

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE JESTEM

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

2" W spółdzielniach:

NlE DoTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE JESTEM

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): NlE JESTEM

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE JESTEM

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

NlE DoTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE JESTEM

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

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE JESTEM

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

Vl!l.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z Podaniem

kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu:
umowa o pracę - 107.757,86 PLN,
umowa zlecenie - 2.695,27 PLN

lx.

składniki mlenia ruchomego o wartości powyzej 10 o0o złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznycn natezy poo"ć markę, model i iot §roóurcji): samochod osobowy pEUGE9T 206, rok

produkcji 2003

X.

zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 ooo złotych, wtym zaciągnięte kredyty ipozyczkioraz

warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości), NlE

DoTYCZY

czĘŚc B



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie arl,. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podjnie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności,

Skulsk, 26.04.2018 roku,
(mie.iscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
, i,]i;;;iń;y oriliuńós"i wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodar- .

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rid nadzorczych społdzielni mieszkaniowych,


