
oSwraoczENIB MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjne; gminy, osoby zarz}dzai4cej i czlonka organu zarz}dzai4cego gminn4 osob4

prawnQ o.u, orofy *yOa;ace; delyzje administracyjne w imieniu w6jtar

Lubart6w. . ..' dnia .."25 '04'2017 "" r'
(miejscowoSi)

Uwaga:
t. OiUa skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk'
2. Jeieliporr.rlgOtne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania' nale2y

wpisa6 "nie dotYczY".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w *u14tt o*ych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku

obj gtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4'
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.

5. Oswiatlc zenie rn uj attr*e ob ej muj e r6wnie2 wierzytelno Sci pienigzne'

6. W czgsci A oSwiad czenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za| informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca

poloienia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,niaejpodpisany(a), ..Beata Zofia Jablofrska zd.Grudzief, ...............

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 25 lipca 1961r......'.'.. w Lubartowie""""" ""-"r""""'

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lubarlowie'

Kierownik Dzialu Swiadczeri S ocj alnych

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia

izialalnosci gospodarc rii prr"rosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U' Nr i06, poz' 679, z

1998r.Nr 113, poz.715 iNr 162,poz.'1126,21999r.Nr49, po2.483,22000 r'Nr26, poz'306

orazz20o2 r.Nr 113, poz.984 i Ni Zt+, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o

samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.l59l orazz2OO2 r' Nr 23' poz'220'Nr 62'

poz.558,Nri13, pLr.Ot+,Nr 153, poz.l27l iNr214, poz.L806),zgodniezart.24htel

ustawy oSwiadczam, ze posiadam *.hodr4." w sklad malzeflskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce moj majqtek odrqbnY:

I.
Zasoby pieniEZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 67.000,00 zl' (maj4tek

wsp6lny)...

-srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotYczY

na kwotg: nie dotYczY
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II.-i. 
OoIn o powierzchni: a) 60 .....m2, o wartosci:70.000 21... ,b) dom o pow'138,35 m2

plus gara2 o pow.17,7l m2lo wartoSci 550'000 zl" """"""
tytul prawny: wlasnoS6 (maj4tek odrqbny)"'

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ........rrl2,o wartoSci: nie dotyczy

tytul prawny: .nie dotyczy.......... -..'

3. Gospodarstwo rolne:
rodzilgospodarstwa: niedotyczy powierzchnia: niedotyczy""'

o wartoSci: nie dotyczy todzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawnY: nie dotYczY

Ztegot5rtulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Nie dotyczy ..........."..

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:

1) 3900m2- dzialka(wlasnos6) +domy wym.w pkt II1.-wartos6 dzialki-235.00021'

2)4|86m2-udzia\%-dzia|kabudowlana,wartoS6.90.000zt.......

3) 6900m2-udziat l13 -...........

4)l,4zha-udzial 5132; poz.3) i4) dz.rolne ol}cznej wartosci-3 tys.

5) budynek gospodarczy o pow.23 m2, wartoS6 30'000 zl

6) budynek gospodarczy o pow. 24,5 m2,wartoS6 22'000 z\"

Pkt II 4.poz.od l) do 6) - maj4tek odrqbny""'

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

....nie dotyczy........... -..

tdzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy rizl}yo udzial6w w sp6lce:

.....nie dotYczY.....

ztegotytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci :

nie dotyczY

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbq i emitenta akcji:

......nie dotyczY.....

akcje te stanowiE pakiet wigkszy niZl}oh akcji w sp6lce:
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.....nie dotyczy.....
ztegotytutu Lsi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .....

nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek,zwylqczeniem mienia ptzynalelnegodo jego majqtku

oirEfr"go) od'skarbu Paristwa, innej pansiwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

t"rytoriin.go, ich ,i.qrk(,*lub odkomunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie' kt6re

poilegalo zbyciu w drodze przetargu - naleity poaue opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz42 (nalehy podad formg prawlrq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiScie -nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami -nie dotyczy """""""""",":"""""
Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

Z. ZarzqdzamdzialalnoSci4 gospodarc zqbtbjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dziatalnoSc i (naleby poda6 formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczY

- osobiScie - nie dotyczy .......-...-.

- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy """""':" ':":':"""""
Ztegotytulu osi4gnqtem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczY

vII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):_.niedotyczy ..'...........

Z'tegot)rtulu osi4gn4lemtEfu*l w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotYczY

- jestem czlonkiem zar:zqdu (od kiedy): nie dotyczy
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): 'nie dotyczy """""""'

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

ztegotytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

Nie dotyczy ...............

3. W fundacj ach prowad z1cy ch dzialalnoS6 gospodarcz4:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdtt (od kiedy): ' nie dotyczy """""""'
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Nie dotyczy ...............

vIIL
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatralnoSci zarobkowej lub zaiE6, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

91 089,59 - z tyt. zatrudnienia .-....-.......

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 ilotych(w przypadku pojazdow

mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

Audi A'4, 2006 r./maj4tek wsp6lny I ......

x.
Zobowi4zania pieniE2ne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych,w tym zaciqgrugte kredyty i

poiryczkioraz warunki, na jakich rostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wYsokoSci):

kredyt budowlano-hipoteczny w wys.258 .496,99 z\.. w Banku PEKAO S.A
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cz4sc B
Adres zamieszkania osoby sktadaj qcej oSwiadczenie :

Miejsce poloZenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czqsci A (adres):

Powy2sze oswiadczenie skladam $wiadomy(a),i2napo_dstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

po danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gt ozi kat a p ozbawienia wolno Sci'

Lubart6W25.04.2017 r'
(miejscowoS6, data)

' Ni.rrtd.l*. tt r"Stie.
2 Nie dotyczy dziil,alnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
, i.li. Ootyr zy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

lzI
(p6dpis)


