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OSWIADCZENIE MAJATKOWE j _

' DzJC.Q^.4~f..ZaJ...
wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowntkaJeUnUStkf

organizacyjnej gminy, osoby zarzjjdzajjjcej i czlonka organu zarz^dzajsjcego
gminna^ osobq prawna^ oraz osoby wydaiacej decyzje administracvine w imieniu

wojta |1]

NIEMCE 27.04.2016r

(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda. starannego i zupelnego vvypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania. naleZy vvpisac ,.nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleZnosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochod6w i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wsp61noscia
majatkowg.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rovvnieZ wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A os\viadczenia zawarte sa infomiacje jawne, w czeici B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZIJSC A

Ja. nizej podpisany(a),BARBARA ZUN Z DOMU STACHURA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)... 26.08.1960r w LUBLINIE
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W NIEMCACH

KIEROWNTK DZIALU POMOCY SPOLECZNEJ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^z przepisami ustawy z dnia 21 sieipnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679. z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126. z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r.Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113. poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r.Nr23, poz. 220. Nr62. poz. 558, Nr 113. poz. 984. Nr 153. poz. 1271 i Nr 214. poz.
1806), zgodnie zart. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace wsklad malzenskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 12.000ZL

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .. .NIE DOTYCZY.
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papiery wartosciowe:... NIE DOTYCZ.

na kwot$:
II.

1. Dom o powierzchni: ... 187... m2, o wartosci: 250 OOOzt.... tytul prawny: ...wspolwlasnosc
2. Mieszkanieo powierzchni: NIE DOTYCZY... m2, o wartosci: tytul prawny: NIE

DOTYCZY...

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: GRUNTY ORNE..., powierzchnia: 1,1051 ha
fizycznych, przeliczeniowych 0,4045 ....
o wartosci: .. 20000zl rodzaj zabudowy:... BEZ
ZABUDOWY

tytul prawny: -... WSPOLWLASNOSC MALZENSKA

Z tego tytuhi osiajmatem($lam) w ro.ku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:. NIE
DOTYCZY

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia:... NIE DOTYCZY o
wartosci: ...NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY
III.

Posiadam udzialyw spolkachhandlowych - nalezy podac liczb? i emitentaudziatow: NIE
DOTYCZY

udzialyte stanowi^ pakiet wiejcszy niz 10%udzialow w spolce:... NIE
DOTYCZY

Z tego tytutu osiajmatem(efem) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... NIE DOTYCZY.

IV.

Posiadam akcjew spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: NIE
POSIADAM

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspolce:... NIE DOTYCZY.

Z tego tytuhi osi3gnajem(etem) w roku ubieglym dochod wwysokosci: ... NIE
OSIAGNrJLAM...
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego dojego majaticu
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwiazkow lubod komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: ... NIE
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DOTYCZY.

VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc" gospodarcza/ (nalezypodac form$ prawnyi przedmiot dzialalnosci): ....

NIE DOTYCZY

- osobiscie NIE

DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
- Z tego tytulu osiajmatemfelam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: NIE

DOTYCZY

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form$ prawny i przedmiotdzialalnosci):

- osobiscie... NIE

DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami NIE
DOTYCZY

Z tego tytuluosi^gnatemfelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... NIE
DOTYCZY

vn.

1. W spolkachhandlowych (nazwa, siedziba spolki): ... NIE
DOTYCZY

- jestem czlonkiemzarzadu (odkiedy): NIE
DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):... NIE
DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)... NIE
DOTYCZY

Z tego tytulu osi3gnalem($lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... NIE
DOTYCZY

2. W sp61dzielniach: ... NIE
DOTYCZY
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jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): NIE
DOTYCZY

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3] (od kiedy): NIE
DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): NIE
DOTYCZY

Z tego tytulu osiajmatem($lam) w roku ubieglym dochodw wysokosci:... NIE
DOTYCZY

3. W fundacjach prowadzacychdzialalnosc gospodarcza; NIE
DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): NIE DOTYCZY.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): NIE
DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... NIE
DOTYCZY

Z tego tytulu osi3gnatem(etem) w rokuubieglym dochod w wysokosci: ... NIE
DOTYCZY

VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Z TYTULU ZATRUDNIENIA...- 76472,38 zl

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

.KIA VENGA2015r...wsp6hvIasnosc.
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X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajmi^te kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakichzostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): NIE
DOTYCZY
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