
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

wóita, zastępcy wóita, sekretarza gminv' skańnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

osobvzaiząClzalącellczlo;kaorganuz;rŹądzającegogminnąos-obąPrawną"_"-' 
"i"'i'"'ii'voająó'aecizje 

aaministr;'yjne w imieniu Wóita

Chotowa, dnia 25 kwietnia 2012 r'
(mjejscowoŚć)

Uwaga: .2?9+
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawaą, itaiahnego izupełnego wypełnie_

nia każdej z rubryk'

2. Jeżeli posŹczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać 
"_!e-d'Q!y:

czv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić pŹynależność posŹczeqólnvch skladników mająt_

kowych. dochodów i zobowlązan .. l':ilii*iiii.iiii;iń"ińajątt u oujótego małżeńską wspólnością ma-

jątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą

5' oświadczenie majątkowe obejmuje również wierŻytelności pieniężne'

6. w cześci A oświadczenia Źawańe są infolmacje jawne, w części B zaś informac|e.nieiawne dotyczące adre'

" l'" !"i"i".'l. 
"i" 

.lładająceg o oświadczenie oiaż miejsca polożenia nieruchomoscl'

czĘśó A

Ja, niżej podpisany(a), Alicja Pochodaj - Balasa 
razw]sko oraz nazwjŚko rodowe)

urodzony(a) 24 sierpnia 1964 r' w Dębicy

.lvrektol zespołu szkÓł w chotowej
'q)ce z'trdr'er t sranowslo luD'ur(q'\

po uaooznan L się z przep''aml ."1lY i,3;':""riD.]"3:'i','i;J ;": #!:fi!tb ,*i,ii1T"rxj?; l"i:''3ł

i::'l'ałaa::rł.s,"tTiJii?9,'t^:''}=,:"ł"Ę:ł::l;';x'j łlj;ł i:: :l''lx,:;"'|s!1i'!iłT
Lstawy z dnia 8 marca 1990 r' 

- 
o_sa.noŻa^U'er!' '" " ''')^-- 1i i^ lNl 214 ooz '806), zqodn;e z art' 24h lej ustawy

pó'' źzo n,oz' poz' 558' Nr 113' eoz 9E1kł:l ii"!il* i]'']"łii"l,i"] ["iąrl"'"i 'ul stanowiące mól majateh

oświadczam' że posiadam Wchodzące W

odtębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięŻne gromadzone W walucie polskiej] nie dotyczy

- ślodki pieniężne glomadzone w Walucie obcej: nie dotyczy

- papiely wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

.

1. Dom o Powierzchni: 11o m'z, o wańoŚci: '12o tys. zł tytuł prawny: wspólnota majątkowa

2' Mieszkanie o powieŹchni: nie dotyczy m2, o wańości] nie dotyczy iytuł prawny: nie dotyczy

3. GosPodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rodzinne' powierzchnia: 3 0 ha

o WańoŚci: 18 tys' zł

rodzaj zabudowy: drewniana i murowana

tytuł prawny: wspólnoia majątkowa

Z tego tytułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym

4' lnne nieruchomości:

(pzychód i dochód w Wysokości: nie dotyczy] l-1



powierzchnia: nie dotyczy

o wańoŚci: nie dotycŻy

tytuł prawny: nie dotyczy

t.

Posiadarn udziały W spółkach handlowych - należy podać ljczbę i emitenta udŻjałów'
nie dotycŻy

udziały te stanowjąpakiet większy niŻ 10% udziałÓw W spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyrn dochód w Wysokości: nje dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŹy podać Jiczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy njż 10% akcjiw spÓłce: nie dotyczy
Z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotycŻy

::bt|Tl::' l-*y|T'"j małżo1ek' Ż wylączen em mien a prŻynaleznego do jego nająt\u oorębrego) od skar
:l':^"]:y:. J.*J panstlvowe. osooy prawnej jednostek samorzadu -leryLollańego' 

l;h Żwląz(ów_ luo od {o-munalTą osoDy prawnei ']astepu|dce n'enie' ńlóre podjegało zbyciJ w drodze p.z'etargu - nalezy oodac oplsmienia idatę nabycia, od kogo] nie dotyczy

1' Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawnąi plzedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście :nje dotyczy
_ Wspólnie Ż innymiosobami :nie dotyczy
z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W .oku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

2. zaęądzam działalnością gospodarcŻą lub jestem pżedstawicie|em, pełnomocnikiem takjej działalności
(naleŻy podać formę prawną i przedmiot dŻiałalnoŚci): nje dotyczy

osobiście :nie dotyczy

Wspólnie z innymi osobami :nie dotyczy
Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoścj] nie dotyczy

v .

1' W spółkach handJowych (nazwa' siedziba spółki)j nie dotyczy

- jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości] nie dotyczy
2' W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zażądU (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorcŻej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisjj rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy



J. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcŻą

nie dotyczy

- jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): nie dotycŻy

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

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

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku t]biegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

vlll.

lnne dochodY osiągane Ż tytułu 7atludnlenla lub innej dŻ;ałalrcści zalobkowej

il".#"Ucń. k#;s; tytń: 79 a15'63 zł; dochÓd męża - 10 494'1B zł

tx.

składniki mienia ruchomego o Wartości

podać markę' model i rok produkcji):

zobowłzania pieniężne o wartoŚci powyzej 10 ooo zIotych''w tym zaciąg_lię^te 
'kre^dvty 

i pożyc7ki oraz walunkl'

;:Hil;rio.i"ffiĘiJn" Ńot"" łJgo' "l*lłr'u ' 
priin 

'o",zón'"rn' 
w iakiej wysokoŚci): nie dotyczy

mw

lub zajęć' z podaniem kwot

powyŹej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy

ł'^'.
//



Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iŻ na podstawie ań' 233 s '1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności'

Chotowa. 25 kwietnia 2012 r
(miejscowość, daia)

1 Niewłaściwe skreślić'
'Ż Nie dotycŻy działalności tĄ/yltłórczej w rolnictwie wzakresie produkcjiroślinnej izwieŻęcej, w fomie izakresie gospodar

Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzietni mieszkanrowych.


