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URZAD GMINY NIEMCE
wply n E t o

Dnia

OSWiADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastgpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
esoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqeej decyzje

administracyjnc w imieniu wojta1

Niemce, dnia 11 kwietnia 2017 r.

(miojscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotyczy".

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego malzenskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) 06.06.1976

CZ^SC A

ANNA CZERNICKA-SZPAKOWSKA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowc)

W LUBLINIE

ZESPOL SZKOL WKRASIENINIE - DYREKTOR

(miejsce zatrudnicnia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. 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. o samorzadzie 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 wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniejzne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pienieznezgromadzone vv walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: niedotyczy nr, o wartosci: niedotyczy tytul prawny: nie dotyczy

2.Mieszkanieo powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: niedotyczy, powierzchnia: niedotyczy

o wartosci: niedotyczy rodzaj zabudowy: niedotyczy tytul prawny: niedotyczy








