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OŚWiADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastpcy wójta, ckrctarza

gminy, skarbnika

gminy,

kierownika jednostki

gminy, osoby zalządL4jącej i czIoika orgdIiu zalządzaj4cego gnhiiiii4 osobą
prpwną oaz osoby wydającj dyLje adIIiIi5trdjne w irnieiu wójtJ”

organizacyjnej

.Kawęczyn, dnia

28.02.2018.. r.

(ni iejsco\yość)
I .Osoba ski

lijąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zu)elnegO w”ypelnienia

każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasto

aiiia, należy wpisać „nie dotyczy””.

izymileżność poszczególnych skiadników
majątkowych, (locllo(lów i zobowiązań (10 majątku odrębnego i iiimjątku objętego mnalżeńską WSI)ólflośCiil

3.Osobn

skIII(lająca

oświadczenie

obowiązani

jest

określić

imlajątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy mimajątku w kraju i za granicą.
5.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.\y części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 13 zaś informacje miieawne dotyczące adresu
zani ieszkania skladającego oświadczenie oraz iii iejSca l)OIOżemliIl imieruclmoniości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Iwona Jakubczyk, Skrobacka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko iodowe)

13.10.1968 w

urodzony(a)
SPZZOZ

W

Warszawie

Konstancinie—.Jeziornie

dyrekto
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub unkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. LI. 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:

Zasoby pieniężne:
—

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

107.1 28PLN i 340.500PLN (wierzytelności)
—

—

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 5 365 USD 950 LUR

papiery wartościowe

nie

dotyczy

na kwotę

Za/qczni/ N,

2 c/o Rozpu,zqc/ze,c,a Pre:esu Rud,” .\Inzżsi, óit = cbići 2Ó lic/ego 20Q3 c”. cv sprawie orele,zin wzorów
lor,,cc,lu,”zy
oiriactceń cnajqlkowc c/7 radnego gmin)., ccójlu, :u.clę/c”)” cyó/fcc, sl c”C/cc,”n gżono, ska,”bnika
gminy, kierowniku jednoc i/vi
ocgccnduccjnej gminj”, osobr zcc,”zqdajccej i cz/nida ni n,cz, zocz l:c/c”go J7?/Iiflcj osobc
piu lnu onw ooby cc c”cluijcei dec:je
adin/iiisiraccyiie cv dnieniu cójia (ij. Dz. U. = 2017 r. poz 2i)20,

II.
I .Dom a)o powierzchni całkowitej: 27Um2
o \\ar[(ści:uk. 1.000000 zł. współwłasność
majątkowa małżeńska
b) spółdzielcze własnościo\ye prawo do lokalu mieszkalnego O pow. 220 m2, o wartości 300000
zł. majątek odrębny. udziału
c) lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 350 m2 z udziałem w
nieruchomości wspólnej, o wartości 300.000.00 zł. majątek odrębny. Y6 udziału
I. Mieszkanie o powierzchni:
o wartości: tiul prawny: nie dot\”czy
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarst\\ a:
puwierzchnia: 1.010
ha
o wartości”
75.000.00 zł
rodzaj zabudowy:
siedliskowa
tytuł prawny
współwłasność maj ątkow a
rnalżeńska
Z tego tytułu osiqgnąkm(ęlam) \\ roku uhicglym pichcd dochód w \\ysokości”
O PLN.
„

—„

—

•

.

.

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: a)nieruchumosć o po. 400 m2 droga dojazdowa. Y2
udziału, współwłasność majątkowa małżeńsku
o wartości:
tytuł prawny:
b) nieruchomość niezabtulowana o pow. 280() m2, niajitek odrębny 3 udzialu
-

„

111.
Posiadam udziały w spólkach handlowych

—

należy podać liczbę i emitenta udzialów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż I 0% udzialo\

\

spólc

Z tego tytułu osiągnąlem(ę[am) w roku ubieg lyin dochód w yyysokości”

Iv.

Posiadam akcje

\\

spółkach handlow\ ch

nalez\

puuuc

liczbę I cinitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet \yiększy niż 10% akcji w

spólce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlum) w roku ubieglyiu Lkcclwd

\\
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orguiii:acyj,wj gminy, osuby zczrrcid:ci/cicej i cz/oii/ci orcinzi :ut”:qc/zcijnc,”,o „„a,,n;ic
osobci pi”aiI;ncf oraz osoby ii c/ajqc”e/ decyzje
ac/inin,strac,jrie w ioiie,iiz, iyójki (I.j. Dz. U. z 2017 i- poz 2020i

V.

Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek. z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pra\yne, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub zy iązku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przeUru — należy podać opis mienia i ctatę nabycia, od
kogo
nie do(yz

VI.

Prowadzę dzia1alność gospodarczą (należ\ poda brmę l)t\\ ną i przedmiot działalności)
nie (lotyczy.
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym prz\ chucI dochćid y wsokości
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedsia\yicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)
nie dotyczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w

„

sokości

y

ysokości

VII.

\V spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólł i,)•
nie dotyczy...
—jestem członkiem zarządu (od kied )
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kied\ )

Z tego tytułu osiągnąłeni(ęłam) w roku uhieglyin dochód w

Zalqcznik
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2. W spółdzielniach:
nie (loty cZ

—jestem członkiem zarządu (od kiedy)

—

jestem członkiem rady nadzor
3
czej (od kiedy)

—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
3. W t”undacjach prowadzących dziaiaInoć gospodarczą:
nie dotyczy

—jestem czionkiem zarządu (od kiedy )
—jestem czionkiem rady nadzorczej (ort kiedy)
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kied )

Z tego tytułu osiqgną1emęlam) w roku ubiegkin dochod

\\

nml\ości:

VII”.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z
podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
ze stosunku pracy

1 t 372,38.PLN...

Ix.

Składniki mienia ruchomego O \yarości po\\yŻej I () 000 złotych (w przypadku pojazdó\\
mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji
Ford Galaxy 1,9 TDI 2001
małzeńska

-

współwłasność majątkowa

-
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CZĘŚĆ B
Aclre. zamieszkania osoby składającej oświaŁlczLnk:

Miejsce pobozenia nieruchornosci wymienionych

c)
4.a)
b)Ą

ci A (adrs:
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..

Po\\yźsze
iadczenie skiadam Śyiadon1) a) Ii ni pudt3\yc att. 233 * 1 Kodeksu karnego ia
podanie nieprawdy lub zatajenie prawcl\ grozi kara pozba lenia \\olnOŚci.
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Viewlaściu C

Vie

±ialc;Inośei itytti órczej u rolnic. lit je w :czkie,ic p;odukcji ro.lbitiej / zit ierzęc”ej u
formie i zakre.ie go podarsru a rod:immego.
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