
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
r lE\

wóita! zastępcy wóita' sekGtarŻa gminy, skarbnika gminy, kierown ika iednostka o,genazacyinei gminy,
osoby zarżądzaiąqe' i czbnl? oryanu zarządzaiąq€go gminną osobą pEwną

olaz osoby wydającej decyzje admjnistracine w imieniu wójta'

Czama, dnia 18, 04. 2011 r.
(ń.jsfuóć)

lJwaga:

'. 
osoba składająca oświadczenie obÓwiązana je6t do Źgodnego z prawdą, slirannego i Żupełnego wypełnie-
nia każde'i z rubryk.

2. Jeźeli poszeególne lubryki nie znajdu.ią w konkretnym plzypadko zastosowania, należy wpisać -nie dotv-
9!vl.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest ołrelślić Przynaa€żność poszczególnych słładnirów maiąt-
kowych' doohodów i zobowiąz.ń do majłku odlębnego i majątku objętego małźeńską wsŃlnością ma-
iątłową'

4' oświadczenb majątkolve dotyczy majątlQ w k'aju i 2a grlnicą.
5. oświadczenie majątkolre ob€jmuje równieź wierzytelności pienięźne.

6. W części A oświadczenia zawańe są info.macle jawne, w części B zaś informacie niejawne dotyc.ące adre-
sU zamieszkania skład'jącego oświadcz€nie o.az miejEca położenia nieruchomości.

czĘśó A

Ja' nżej podpjsany(a)' Barba.a Mańa socha'
(ihiona l na&isko olaŻ na.wisko rcdowe)

uadzony(a) 02.12.1 2t. wTarnowie

zastępca dyrektora zesŃłU szkÓł w czamej, Publiczne Gimnazjum w cŻarnej
(miojsc€ zal'udnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu s;ę z plzepisami ustawy 2 dnia 21 s,erpnia 1997 r o ogranicŻeniu prowa(żenaa działalnośd go-
spodalczej plzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 l' Nr 113' poz 715 iN. 162'
poz' 1126 z1999r'Nl49 o.z.4a3 z2o00l Nl ' poz'306orazz2oo2l' Nr 1'l3' poŻ' 984aNl214, poz'1a06} orcz
ustawy z dnia 8 malca 1990 r' o sańoŻąclzie gmlnnym (DŻ. U' z 2001 r Nl 142' poz. 1591 oGz z 2002 l' Nl 23'
poz'22o' Ńr 62' poz 558' Nr113' poz 984' Nr 153' poz' 1271 i Nl214, poz 1806)' zgodnie z ań 24h tą ustawy
oświadczam, Źe posiadam Wchodzące w skład mażeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odlębny:

t.

zasoby pieniężne

_ ślodki pieniężne gromadzone wwalucie polskiej| 15 o00 zł
_ środki pjenięŹne glomadzone wwalucie obcej: nie dotyczy

- papiery uańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

Dom o powielz chni: 8o m2' o w€rtości: 15o ooo zł tytuł prawny: v!łasnośĆ

Mieszkanie o powieŻ chnii nie dotyczy mr' o Waności] nie dotyczy tyluł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa: nie dotyczy, powieŹchnia: nie dotycŻy

o wańości: nie dotyczy

rodzaj zabudowyr nie dotyczy

tńuł prawny: nje dotyczy

z tego Mułu osiągnąłem(ęIam) w roku ubieg'm plzychÓd idochÓd wwysokości: nie dotyczy

lnne nierUchomości:

.

1.

2.

3.

4.
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poweżchnia| działka z zabudowaniami gospodarc4mi o poMt' 17 arcw

owańoscii 10000 zł

tytuł prawny: Własność

t.

Posiadam Udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udŻ]ały te stanowiąpak]et Większy n]ż 10% udziałóww spółce: ni€ dotyczy

z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: nie dotycŻy

tv.

Posiadam akcje w społkach handlowch _ należy podać liczbę iemitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakietwięksŻy niŹ 10% akcjiwspołce: nie dotycŻy

z tego tytulu osiqgnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w\ryysokości: nie dotycŻy

Nabyłem(ań) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego mająrku odlębnego) od skal-
bu Państw€' innej państwowej osoby pra\łnej' jednoslek samoŻądu terytorialnego, ich związków lub od ko
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dlodze prŻetargu _ naleŹy podaÓ opis
mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vl.
1' Prowadzę dŻlałalność gospodarczą? (naleŹy podaćlormę prawnąi pzedmiol działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

_ \łspólnie Ż innymi osobamj nie dotycŻy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \i/ysokości] nie dotyczy

2' zaEądzam działalnością gospodalcŻą lub jestem plzedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać folmę prawną i prz edmioi działalnośc ): nie dotycŻy

- osobiście nie dotycŻy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam ) w roku ubiegvm dochód W Wysokości: nie dotycą

vl.
1' W spółkach handlowych (nazwa, siedŻiba społki): nie dolyczy

- jeśem czbnkiem Żarządu (od kiedy): nie dotyczy

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)] nie dotycŻy

- jestem cŻłonkiem komisji rewizYjnej (od kiedy): nie dolycŻy

z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścj: nie dotyczy

2' W spó'ldzielniach:

-]estem członkiem zaąądu {od kiedy): n]e dotyczy

- jestem człcnkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)i nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) W loku lJbiegłym dochód wlwsokości: nie dotyczy

ł l-,t\



3. W fundacjach pov/adŻących dziatalność go€Podarczą

nie dotyczy

- jestem człcnkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

z t€o tytułu osiągnąłem(ęlam) w loku ubiegłyrn dochód w wysokoóci| nie dotyczy

v t.

lnne dochody o6ią9ane Ż t]/tułU Żatrudnienia lub innej dzia}alnoścł zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułU: 69815.10 zl

tx,

skladniki mien'a ruchomego o v/artoóci powy'żej 10 0o0 złJtyó (w plzypodku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.

zobowiąaoia pieniężne o Vżńości powyŹej 10 0o0 złctych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyozki oraz u/e'unki,
na jakich zosHy udzielone (v/obec kĘo, \ł zy'iękL, Ż jakm zdaŻeniem, w jaklej wysokości): od lutego 2m8 l'
kredyt hipoteczny na remont domu w PKo Bank Pol6ki s A', na 7 lat w vrysokoścj: 83360 zł

czĘŚć B
Adres zańieszkanaa o6oby skladającej ośłiadczenie '
Miejsce położenla nieruńomoćci

1.

2.

3.

4.

DANE OSOBOWE
PRAIlJNIE CHRONIONE

'g f,.\



Povi'}.ż8Ee ośwladcżenie 6khdóm śłiado.ny(a}, Q na podśtałie ań 233 s 1 KoddGU k6m.go za podanie nie-
p€udy lub zata'ienle pravdy grozi kara pozbowienia wolności,

Czama, 1E, U.m11 (,
(ni.i.ować. d.ld

' Ni:,rlścl*r słrcdia
2 nie aotyczy ozlałatnoscl wylvtrcze; w rolni:t*ic w Żatrc€le produlrci rocinn j i zwi.rzęc.!i, w 

'ormi. 
i z.ke3i. g@Pod.r-

' Nie dotyczy md nadzotczych sŃHŻi.lni m i.szkańowych'


