
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wóita' za8tępcy wójta' śekretarza gminy, skańnika gminy, kierownika jednostki oĘaniŻacyinei gminy,
osoby Żarżądzającoj i członka organu zarŻądŻaiącego gminną osobą prawną

ora2 osoby wydającej decyzje administ.acyjne w imieniu wójt€|

Czama, dnia 23 kwietnia2012 r.
(ńiejscowosć)

uwaga: .i:t\ (1. o9oba słładająca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z plavidą starannego i zupełnego wypełnle-
nia każdej z rubryk'

2' Jeżeli poszczególne rubrykl nie znaidują w konketnym przypadku zastosowania, należy wpisać g!9-!!9]bL
czv".

3. osoba składaiąea oświadcz€nie obowiązana .iest określiĆ przynależność poszczególnych składników majął-
kowych, dochodów i zobowiąŻań do majątku odĘbnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością ma-
Jątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotycry maiątku w k.aju i za granicą.

5. oświadczenie ńajątkowe obeimuie równieżwier'ytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są infomacjs jawn€, w części B Żaś infoinacie nieiawne dotyczące adre_
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchońości.

czĘŚć A

Ja' niżej podpisany(a)' Barba.a Maria socha,
(imjona inaŻwisko oraz nazwisko rodowe)

urcdzony(a) 02 grudnia 1 962 r. w Tarnowie

zastępc€ dreklora ŻespoIu sŻkóI w czarnej
(miejsce Żairudnienia, stanowjsko lub funkcja)

po zaPoznaniu się z pżepisami usiawy Ż dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogaaniczeniu prowadzenia dŻiałalności go-
spodarcz€j pŻoz osoby pełniące funkcje pubiiczne (Dz' U' Nr 106' Poz' 679' z 1998 r' Nr 113' poz. 715 i Nr 162'
poz' 1126, z 1999 r' Nr 49' poz' 483' z 2000 r' Nr 26' poz' 306 oraz z 2002 l' Nr 113, poŻ' 984 i Nr 214, poz'1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samożądŻie grnjnnyff (Dz. U' z 2001 l' Nl 142' poz. 1591 oAz z 2aI}2 l' Nl 23'
poz' 220' Nr 62, poz' 558, Nr 113, poz' 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214' poz. 1806)' zgodnie z ań' 24h tej ustawy
oświadczam' że posiadam wchodzące W skł€d małżeńskiej wspóiności majątkowej lub stanowiące mój majaiek
odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

* środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 27000 Żł

- Środki pieniężne gromadŻone w walucio obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwo1ę]

.

1' Dom o powieżchni: 80 m2' owańości: 15o tys' Żł t}'tuł prawny:własność

2' Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2' o wańości: nie doiyczy tytuł pfawny: nie dotyczy

3. Gospodarshvo aolnei

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dolyczy

o wattości: nie dotyczy

rodzaj zabLdowy: nie dotycŻy

MUł prawny: ni6 dotyczy

z tego tytułU osiągnąłem(ąam) w roku ubiegłyń przychód i dochód wwysokości: nie dolyczy

4' Inne nieruchomości:

6 !ł.ł"



powierzchnia: działka z zabudowanjami gospodarczvmjo pow' 17 arów

o wańości: 10000 zł

tytuł prawny] Własność

t.

Posiadam udziały w społkach handlowych * na]eży podać liczbę i eńitenla udziałówi

nie dotyczy

udziały te stanowią pakięl większy ńiż 1od/o udŻjałów w społce: nie dotycŻy

z t6go tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nje dotyczy

tv.

Posiadam akcje w społkach handlolvĄ/ch - należy podać |iczbę i emiionta akcji:

nje dotyczy

akc]e le stanowią pakiet większy niż 10% akcjiW społce] nie dotyczy

Z tego llułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynalożnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnoj' jednos{ek samorządu ierytorjalnego' ich związków iub od ko-
mł]nalnej osoby prawnej następujące mienie' klóre podłegało zbyciu W drodzo prŻeiargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

'1' Prowadzę działalność gospodarczł (naleł podać formę prawną i pżedmiot działalności): nie dotyczy

Z tego tytułu os|ągnąłem(ęłam) w roku ubi€głym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. zalządzań działalnoŚcią gospodarczą lub jeslem przedstawicielem' pełnońocnikjem takiej działalności
(należy podać formę prawnq i pŻedmiot działalnoŚci): ńie dotyczy

osobiścłe nie dotyczy

Wspólnie z innyniosobami nie dolyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innyń|osobami nie dolyczy

z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v .

1 W spółkach handlowych (nazwa' siedziba społki): nie dotyczy
* jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycŻy

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

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

z tego tytułu osiągnąłem(ąarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W społdzjelniach:

nie dotyczy

- jostem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestBm członkiem rady nadŻorczej3 (od kiedy): ńie dotyczy
* jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

b 9.'r.\



]' W fundacjach prowadzących dziaialność gospodarczą:

nie dotyczy

* jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestern członkiem.ady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

z tego tlułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub Żajęć' Ż podaniem kwot
L]7/skiwanych z hazdega I'ĄUlu: 72672'21 z'

tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w plzypadku pojazdów mechanjcznych naleł
podać markę' model i rok p.odukcji). nie dotyczy

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powy'żej 10 000 złotych' W tym Żaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdaEeniem' w ]akiej wysokości): od luiego 2008 r'

kredyt hipoteczny na remont domu W PKo Bank Polski s'A'' na 7 lat, w wysokości: 83360 zł

]nAFłfr ssoBoWE]
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irowyższe oświadcŻenio składam świadomy_(a), iż na podstawje art' 233 s 1 Kodeksu t€rnego 2a podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozoawrenta wotnoscl

Czama, 23 kwiotnia 2012 r
(miejśewość, dala)

9ą,l|b8y" Jb,iou

1 Nlew{eściwe skreślić

^ 
*j"'.1'j:,J"d;':n"""' 'o*"rczej 

w rohiclwie w zak.esie produkcji rośljnnej i zwieżęcej, w fomie i zakesie gospodaF
' Nie dotyczy rad nadzo.czych gpiiłdŻielni miesŻkaniowych'


