
URZAD GMINY
Nlemco

2016-04-29

WPLYN^LO
OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

URZAD GMINY
k Nlemce

^W;P
WPLYN^LO

l-b

wojta, zastgpey wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqeej i ezlonka organu zarzqdzajqecgo gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqccj dccyzjc administracyjnc w imicniu wojta

...Niemce ... dnia ...29.04.2016 r. ...
(micjscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

..nie dotyczy".

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowiqzari do majalku osobistego i maj^tku objetego maizeriski} wspolnoscia^
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s<\ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania sktadajcjcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Anna, Renata Studzinska z d. Kozlowska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowc)

urodzony(a) 24.03.1970 r. w Lublinie

Gminny Osrodek Administracyjny Szkol w Niemcach - dyrektor.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiinkcja)

po zapoznaniu si$ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace fiinkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679
z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad
malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace majatek osobisty:

I.

Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote: ... nie dotyczy

II.

/. Dom o powierzchni: 180 m , o wartosci: 400 000,00 zl tytul prawny: wspolwlasnosc
malzenska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
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