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'urządzającej 
iczłonka o rganu zażądzającego gminnąosobą_Ęrawną

' oraz ósoby wydającej decyzje administracyjne W imieniu wojta'

Chotowa, dnia 26 marca 20'11 r'

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie'

nia każdej z rubryk'

2' JeżeIi posŹczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "Ecjg!y:
czv",

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnjków mająt'

;#ń;;;;;;il-i;;;l'ą'"'ł ao ńaią*i' odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma_

jątkow+

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza gran;cą'

oświadczenie majątkowe obejmuje.ównież wierzytelności pieniężne'

W cześci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś intormacje 
.n 

iejawn e dotyczące adre_

.u i-"ini"..ri ni" 
"rł"aującego 

oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A

Ja niŻei Doop'sanvla], Allcja Pochooaj - Balasa'
l mo'a l'aŻ$ '_o o'Jl r"Ż's'o lodowe]

urodzony(a) 24 sierpnia 1964 l' w Dębicy

c]vrektor Zespołu szkół w chotowe]
(r ą"ce /arLo 'e1ia s'a-ołśLo -o fL1l''ż)

oo zapoznaniu się Ż przeplsam ustawy z dnja 21 sierpnja 1997 r' o ogran]czeniu Drowadzenia działalności qo'
'ą^^.]^r-ai órŻel osobv oełnjace funkce pubiiczne (Dz. U' Nr 106, poz' 6ż9, z 1gg8 r. Nr 1'13, poz' 715 i Nr 162'
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Nl26"poz' 306 oraz z żoo2 r' Nr 113 poz. 984 i Nr 214, poz'1806)oraz
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i!;",ńi" om'rrym lDz' U z 2ool l N''l42 poz 1591 a'az z 2002 l'N-23

::;';"- i,;;i ."r !sa. n, '13. por 984, t'li lss'poz 1271 I Nr 214 poz 1806r' zqodrre 7 a1 24h lej uslav!ry
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*'.ii"o ma'łże lsl''eJ wspolroŚc malątkowel u_b starowiące mo' mdjale\

odrębny:

t.

Zasoby pienięŹne:

- środki pienięŹne gromadzone w Walucie polskiej] nie dotyczy

- Środki pienięŻne gromadzone W walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

.

1. Dom o powieŹchni: 1 1o m'?' o wańości: 12o tys' zł tytuł prawny: wspó]nola mająikowa

2' I\4ieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2' o Wańości: nie dotyczy tytuł prawnyi nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarshva: rodzinne, powjeŻchnia: 3,0 ha

o WańoŚci: 18 tys' zł

rodzaj zabudowy: drewniana i murowana

tytuł prawny: WspÓlnota majątkowa

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód

4' Inne nieruchomoŚc!:

4.

5.

5.

i dochÓd w wysokości: nie dotyczy

, -,///i



powierzchnia: nie dotyczy

o Wańości: nle dotyczy

tytuł prawny: nie dotycŻy

t.

Posiadam !działy w spółkach handlowych - na eŹy podaó liczbę i emltenta udziałów:

nie dotycŻy

udziały te stanowią paklet w]ększy niż 10% udŻiałóW w spółce: n e dotyczy

Z iego iytułt] osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód W Wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naIeży podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet wlększy niŻ 10% akcji W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg]ym dochÓd w Wysokości: nie dotyczy

Naoylem(anl lraovł mó nażo're^' z wyłącleriem mleTia przyrależnego do .ego mająIk'l 
-o.d'ebTg"] ^*^^s\":bL Parsh/va, nre- pańśh,vowej osoby ofawne. jed^oslek sanoŻądu Le'yTo ialrego l(h zw'ąŻ\ow luo oo {o

;;;j;;';łoy pi"*nej n".ńują""' m]enie, (tóre podlegało Żbyciu W drodze prŻetargu - należy podać opis

m]enia i datę nabycia, od kogo: nie dotycŻy

1 Prowadzę dzia|alnośó gospodarczą'Ż (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście :nie dotyczy

- wspólnie z innyrni osobarni :nie dotyczy

z tego tyiułt] osiągnąlem(ęłam) W roku ub]egłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. zarządzafi działa]noŚcią gospodarczą Lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działaLnoŚcj

(należy podać forrrrę prawną i przedrniot dz]ałalnoścj): nie dotyczy

-_ osobjście :nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami :nje dotyczy

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

v .

1' W spÓłkach handlowych (naŻWa' siedziba spółk ): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): n]e doiyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestern członkiem komisji rew]zyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd wwysokości: nie dotyczy

2' W spółdzielniach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem Żarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem komisji rewizyjne] (od kledy)] nie dotyczy

Z tego tyt!łu osiągn4em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokoŚc]: nie dotyczy

,/Jt'-



3 W lundac]ach prowadzących dl'ała nośc gośpodarclą'

nle dotyczy

' -jestem 
członkiem zaEądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjne] (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osią!nąem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód wwysokośc]: nie dotycŻy

v t.

lnne dochodv osiąoane z tytułu zatrudnEnia lub innej działalnoŚci Żarobkowej ]ub zajęć z podaniem kwot

,iv.r, 
"uny.ń ' 

l"ż"g o lyIuiu l3275'8o Ż'' docl'óo męza _ 10759 58l]

tx.

składniki mien'a ruchomego o Wańości powyżej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych należy

podać markę' model i rok produkcji):

Fiat Punto 1998

x-

labaw'ązan'a pler|ężne o wanoŚci oowyżel 1o ooo 7łotycr w ryn 7aciągn'ęte kledńy po/yczń'oraz waruc\i'

i" ]Jii.il"'LiviJ*'óne {wolec łogo w źw'ązh 'l Z ja\ln lclaĘe1iem W jal le, wysokościJ: nie dotyc7y

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadcŻenie'

NIiejsce położenia nieruchomości DANE OSOBOWE
PMWNIE CHRONIONE

)/-1,_J,,7.ł-



PowyŹsze oświadczenie składam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

świadomy(a)' iż na podstawie ań' 233
kara pozbawienia Wolności'

S 1 Kodeksu karnego za Podanie

Chotowa, 26 marca 2011 r.
(m ejŚcowość, data)

] Niewlaściwe skreślić'
, N]e dotyczy dŻiałalności vvytwórczej w ro nictw]e w zakresie produkcjiroślinnej izwierzęcej' Wform]e izakresie gospodar

\ie do'vczv a; nadTorczych spoldzrelrr mies/laniowych


