
ośwlADczENlE MAJĄTKoWE

wóita, zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zaruądzającei i członka organu zażądŻaiącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającei dectżjo administracyine w imieniu wóita'

Podlesie, dnia 28.04.2011 r.
(miejscowość)

Uwaga: y'ąZL
1. osoba składająca oświadcŻonie obowi+ana jest do zgodnego z p.awdą staannego i zupełnego wyp6łnie-

nla kaŹdej Ż rubryk'

2. Jeźell poszcżególne rubryki nie znajduią w konkletnym przypadku zastosowania, naloży wpisać ..nie dotv-
94..

3' osoba składająca oświadcŻenle obowiązana jest określić prŻynależność poszczególnych składnlków mająt"
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wspólnością ma-
jątkową'

4. oświadczenie majątkowe dołczy majątku w kraiu i za granicą

5. oświadczenie mająlkowe obelmuje również wierzytelności pieniężne.

6' w części A oświadczenla zawańe są informacje jawno, w części B zaś informacje niejawne dołcżące adrc-
su zamleszkanla składającego ośwladczenie orez mielsca położenia nieruchomości.

czĘŚć A

Ja' niżej podpisany(a)' lvlałgoŻata Baran KoŻiara'
(imiona inaelsko oraŻ ńa isko tonow€)

urodzony(a) 19 sierpnia 1966 roku W Dębicy

Publiczna szkoła Podstawowa w RóŹy _dyrektor szkoły
(ńiejsce Żakudnienia' stanowisko lL]b funkc]a)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustav/y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dŻiałalnoŚci go_
spodarczej przeŻ osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' N. 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113' poz' 715 iNr 162'
poz' 1126, z 1999 r' Nr 49, poz. 483, z 2000 r' Nr 26' poŻ' 306 o.az z 2002 r' Nr 1'l3, poz' 984 i Nr 214' poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 mafca 1990 l' o samorŻądŻie gminnym (Dz' U' z 2001 r Nl 142, poz- 1591 o2z z 2002 r' Nr 23'
poz' 220' Nl 62' poŻ. 558' Nl 113, poz' 984' Nr 153' poz' 1271 i Nl214' poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h iej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majaiek
odrębny:

L

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne glomadzone w walucie polskiej: 16 000zł
_ Środki pieniężne gromadzone w Walucie obcej: 0

- Papiery Wańoścjowe] 0
na kwotę:

.

1' Dom o powierzchni: '13o m':' o wartoŚci: 15o ooozł tytuł prawny: WspÓłwłasność

2' Mieszkanje o powierzchni: nie dotyczy m2' o WańoŚci: o tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwai rolne, powierzchnlai 6,97ha

o wańości: 120 0002ł

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze

tytuł prawny: WspółwłasnoŚĆ /
z tego tytułu osiągnąłem(eam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokościj 'l1 457zł

4 lnne nteruchomosct- i t./ /L t-L



powieŻchnia: 45 m -sklep spoŹywczy

o wańości: 45 000zł

Muł prawny: wspÓłWłasność

t.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŹy podać Iiczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż '10% udziałóW w spółce: nie dotyczy

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

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - należy podać liczbę 1 emitenta akcjii

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji W spÓłce: nie dotycŻy

Z tego tytułU osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłącŻeniem mienia prŻynaleŹnego do jego majątku odrębnego) od skar
bu ńarrstwa, innej'pańśwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od ko-

munalnej osoby prawnej następujące mienie, któ.e podlegało zbyciu w drodze pŻetargu - na|eŻy podać opis
mjenia i datę nabycia' od kogoi nie dotyczy

1. ProwadŻę dziatalność gospodarczł {należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

WŚpólnie z innymi osobami nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoŚcii nje dotyczy

2' za.2ądzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaĆ formę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

wspÓlnie z innymi osobami nie doiyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

vlt.

1' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycŻy

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

-jestem 
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' W społdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy ,1

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)| nje dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy /-'.1/ L ( Z'



3' W fundacjach prowadzących działatnoŚć gospodarczą

nie dotyczy

- jesteń członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycŻy

z tego tytułu osiągndem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

v l.

lnne dochody osiągane z MUłu Żatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć' Ż podaniem kwot
lzyskiwanych z kaŹdego tytułu: zatrudnjenie 66 7462ł ,umowa Żlecenie PzU -209Ą dochód Współmałzonka z
dzialalności gospodarczej -5 736zł'dochód Ż inkaso sołtysa -2 7602ł

tx.

składniki m]enia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojaŻdów mechanicznych należy
podać ma*ę, model i rok produkcji): ciągnik zetor 2511-WartośĆ 21 000Zł'BMW E_391997 rok produkcii'wartość_
15 0o0Żk

x.

zobowiązania pienięŹne o wartości powyŹej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte k.edyty i pożyczki oraz warunki'
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiąku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości)| nie dÓtyczy

czĘŚc B

Adres zamiesŻkan a osobv składaJącej ośW'adczenie

Mieisce położenia nieruchonośc'

2.

3.

4.

Powyższe oświadczen]e składam ŚWiadomy(a), iż na podstawie
prawdy lub zatajenie prawdy grozj kara pozbawienia wolności'

\onŃfóscnowEl
1enłwr,itr cHnout0nq1

art 233 s 1 Kodeks'J katFego Ża podanie nle-

Podlesie,28.04.20 1 1 rok
{miejscowość' dala)

1 Niewlgściwe skreŚlić'

'? 
Nie dotyczy działalności wylwórcz€j w rohic|wie W zak€sje produkcji foślinnej i zwielzęcej' w formie i zakesie gospodaF


