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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzsjdzajqcej i czlonka organu zarzsjdzajsjcego

gminn^j osobq prawnq oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu
wojta m

NIEMCE 24.04.201 7r

(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania. nalezy wpisac „nie dotyczyr
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

majatkowych, dochodc'nv i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspolnoscia
majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy niajatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmiije rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa intbrmacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC 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

(niiejsce zatrudnienia. slanowisko lub flinkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 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. 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 wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci

majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
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