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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

I!" ;: km
wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gmmy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i czlonka organu

y wydajqecj dccyzjc
t'l

Niemce. 24 kwietnia 201 7 r.
(miejscouosc) (dnia]

UWAGA:

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

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obovviazanajest okreslic pr/ynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majatkovvych. dochodovv i zobowiazaii do majatku odrebnego i majatku objetego nialzenska wspolnoscia
majatkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie/iK-.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne. w c/.esci B zas informacjc niejawne dot_\c/.ace

adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja. nizej podpisany(a). Barbara Seise] Duda
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15 maja 1968 r. w Lubartowie

Osrodek Pomocy Spolecznej w Niemcach - Kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub I'unkcja)

po zapoznaniii sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkeje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679. z 1998 r. Nr I 13. 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 I 13. poz. 984. Nr 153. poz. 1271 i Nr 214.

poz. 1806). zgodnie z art. 24b tej ustawy oswiadczam, ze posiadam webodzace w sklad malzenskiej

wspolnosci majatkowej lub stanowiqee inoj majatek odrebny:

I. Zasoby pieni^zne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polsktej: 200.000.00 zl

wspolwlasnosc malzenska

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: 450 akcji PGE SA na kwote: 5.000,00 t\

wspolwlasnosc malzenska










