
Dys,dnia 20.04.2017.-.

(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastepey wojta, sckrctarzu gminy, sknrbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby znrzqdzajqeej i czlonka organu znrzqdzajqccgo gminna, osoba. praw-ni) oraz osoby wydnjqccj dccyzjc

administracyjnew imicniti wojta'

Uwaga:

1. Osoba skJada.ja.ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, staranncgo i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosovvania, nalezy wpisac "nie
dotyczv".

3. Osoba skladajqea oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majijtkowych, dochodow i zobowiazan do majqtku odrebnego i majqtku objetego malzeriskq wspolnoscia,
majqtkowa..

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

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cz$sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZF.SC A

Ja, nizej podpisany(a) Jolanta, Jadwiga Soltys z d.Klimek,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20 lipca 1964r. w Lublinie

Zespol Placowek Oswiatowych w Dysie - Dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sit? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr I 13. 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 wchodzgce w sklad malzenskiej vvspolnosci maj^tkowej lub
stanowiace moj majgtek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w vvalucie polskiej: 60 OOO.OOzl

- srodki pieniezne zgromadzone w vvalucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciovve: nie dotyczy

na kvvote: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzehni: 140 nr, o wartosci: 250 000,00zl tytul pravvny: vvspolwlasnosc








