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osoby zarŻądzającej i członka ofganu zażądzającego gminną osobą Prawną
oraz osoby wydaiącej decyzje administracyjne w imieniu wóita'

Róża' dnia 27 .04.2011 r'
(nrjejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest do zgodnego z pEwdą' starannego i zupełnego wypełnie_
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli posŻczegóIne rubryki nie znajdują w konkGtnym przypadku zastosowania' należy wpisaó '.nie dotv-
94..
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okleśl;ć prŻynaleźność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań clo majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

oświadcŻenie majątkowe dotyczy majątku w kraj! iza granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wieŻytelności pienięźne.

W części A oświadcz€nia zawańe Śą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

4.

5.

6.

czĘŚĆ A

Ja' niżej podpisany(a)' JanusŻ opaliński,
(iń ona inaŻWiŚko olaz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16'07.1964 r' w Dębicy

Publiczne GimnaŻjum w RÓży
(mieisce Żatrudnienia' stanowisko lub f unkc]a)

po zapoznaniu się z pżepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności go'
spodarczej prŻez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 r. Nr 113' poz' 715 i Nr 162,
poz' 1126' Ż 1999 r' Nr 49' poz' 483' z2000 f. Nl26' paz' 306 alaz z2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 2'14' poz.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 l' Nl 142, poz' 1591 oaz z 2002 f' N( 23'
paz' 220' Nl 62, poz. 558, Nr '113' poz' 984, Nr 153, poz' 1271 i Nl 214' poz. 1806), zgodnie z ań' 24h iej ustawy
oświadczam' że posiadam Wchodzące w skład małżeńskjej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny]

t.

Zasoby pienięŹne:

- środki pieniężne gromadzone W walucie polskiej: 1000

- środki pieniężne 9romadzone w Walucie obcej: 0

- papiery Wańościowe: 0
na kwotę:

.

1' Dom o powierzchnii 150 rn'?' oWańości: 15oooo tytuł prawny: właścicie

2' l\/Iieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m'Ż' o Wartościi nie dotyczy tyttlł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarshra: uprawne, powierzchnia: 3,69 ha

o Wańości: 40000

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze

tyttrł prawny: właścicieI

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w Wysokości: 7026'21 zł

4 )nne nierUchomości:



powieŻchnia: 120

o wańości: 80000

tytuł prawny: Właścicie]

t.

Posiadam udziały w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałÓW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy n]ż 10% udziałów W spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotycŻy

tv.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce: nie doiyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w WysokoŚci: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mó.j małżonek' z Wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odlębnego) od skar-
lu ńanstwa" iinej'pańśtłowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego' ich związków lub od ko-

munalnej osoby piawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vt.

1' Prowadzę działalnośó gospodarczą'? (należy podać formę prawną i przedmiot dŻiałalności)] nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

- Wspólnie z innymiosobami nie dotyczy

z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

2' zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem prŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności

(naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotycŻy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłan']) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie doiyczy

v .

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedz!ba spółki): nie dotyczy

_ jestem cŻłonkiem zarŻądu (od kiedy): nje dotyczy

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

_ jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubjegłym dochód W Wysokoścj: nie dotyczy

2' W spÓłdzieIniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycŻy

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

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy '/

*';



3' W fundacjach plovi'adŻących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarŻądu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycŻy

vflr.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot
uzyskiwanych Ż każdego tyłułu: 83790,31

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powrŻej 'l0 000 złotych (W przypadku pojazdów mechanacznych należy
podać markę, model i rok plodUkcji)| Toyota coro]la Verso 2oo4

x.

zobowĘzania pieniężne o Wańości powyźej 10 000 złotydl' w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraŻ warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w Żwiązku z jakim zdaŻeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚć B
Adres zamieszk€nia osoby składającej oświadczeni4 .
Miejsce połoŻenia nieruchomości.

1.

2.

3.
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Powyższe oŚwiadczenie składam
prawdy lub zatajenie plawdy groŻi

świadomy(a)' iż na podstawie
kara pozbawienia Wolności.

ań' 233 s 1 Kodeksu kalnego za podanie nte-

Róża,27'o4'2011l'
(miejscowość' data)

1 Niewłaściwe skreślić'
, Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresb ptodukcji rośIinnej i zwierzęcej' w formie i zaklesje gospodaF

3 Nie dotYczy rad nadzorczych spć'dzielnimieszkaniowych'


