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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

o^^l . , cJtf. URZAD GMINY NIEMCE
W PtYNEtO

Dnia 2017

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostk .
osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna. osdba ppwna. TTPJn 7 71

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne wimieniu wft|fff* ^pW...zat..V. |

MltlmLt. ,dnia 2M1M
(miejscowosc)

Uwaga:

1.Osobaskfadajaca 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 dotvczy".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maja>
kowych, dochodow i zobowiazari do majcjtku odrebnego i maja.tku objetego marzeriska wspolnoscia, ma-
ja.tkowa..

4. Oswiadczenie maja.tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie maja.tkowe 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 potozenia nieruchomosci.

Lprqanizacyjnej gminy,

CZ^SC A ^ _ _
Ja, nizej podpisany(a) ^S^^.fim.^ JjQP.jLC^...Wrf.#.4.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

urodzony(a) Q5,QbJ%h, w MltiUO.tftf

&kdl. Jh^UWJL U NUUACadv ... JjMiky

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby peinia.ce 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, Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, 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 wjskjadmajzeriskiej wspolnosci majqtkowejjub stanowiace moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne: —srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: \v.y.r.^U..\

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: !N..V.v 9Wi!3Af{?ftrV.

-papierywarto$eiowe:..ift^ W£(X0.fyMr$?MA.
#Mtf^

na kwote: EJSlJ'L










