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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osoba. prawna. /

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta1 z

Niemce, dnia 26.04.2017 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i
zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i maja.tku objetego
maJzeriska. wspolnoscia. maj^tkowq.

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

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotycza.ce adresu zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Elzbieta Stanislawa Dobosz, Mitura,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08.05.1968 w Kocku

Urzad Gminy Niemce - podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatkow i opiat lokalnych,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pefniace funkcje 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. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad matzenskiej wspolnosci maiatkowej
lub stanowiace majatek osobisty:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: 190000zt, matzeriska wspolnosc maja.tkowa

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartosciowe: PZU-300szt. na kwote: 10000zJ, mateeriska wspolnosc maja.tkowa

II.

1. Dom o powierzchni: 153m2, o wartosci: 600000zt tytul prawny: wtesnosc, matzeriska wspolnosc

majatkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy








