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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

miny, skarbnika gminy, kierownika iednostki orqanizacvinei aminv.
j i cztonka organu zarzqdzajqcego gm^nn^ osobq prawn^

vK^daj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta^

Niemce , dnia 19.04.2021

(miejscowosc)

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenle obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupefnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie
dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenle obowiqzana Jest okreslic przynaleznosc poszczegdinych sktadnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do majeitku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzehskq wspolnosciq
maj^tkow^.

4. Oswiadczenle majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenle maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenle oraz miejsca potozenia nieruchomoscl.

CZ^SC A

Ja, nize] podpisany(a),

urodzony{a)

Barbara Jaszczuk Szczygiei

28 kwietnia 1970r.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w  Lubartowie

Szkoia Podstawowa im. Tworcow Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozlowieckiej

dyrektor
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,
ze posiadam wchodzqce w sl^lad malzehsklei wspblno^ci maiatkowel lub stanowlgce m6i maiatek odrebnv:

I.

Zasoby pleni^zne:

— §rodkl pleni^zne zgromadzone w walucie polskiej:
17 903,11 zi(wspolwlasnosc

malzenska)Stan na 31.12.2020r.

178 111,89 zi(stanowi^ce moj majgtek odr^bny)

— §rodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej; nie dotyczy

— papiery warto^ciowe: nie dotyczy

na kwot^; nie dotyczy



1










	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

