
ośWADczENlE MAJĄTKoWE

wóita' ŻastoDcY wriite' sekretaŹa gminy, gkańnika gminy' kie.ownika iednostki odga&nei gminy,
" ośooy zarząaza1ące! iczłonka organu zarądzaiącego gminną osobą P'awrrą

oraz osoDy wydaiącoj oecyzie aoministacyjne w lmieniu wolla

r.

Uwaga:

l' osoDa składaiąca oświadczenie obowiązana jest do Źgod.ego z prawdą st3rannego i zupelń€o wypełnie_

nia każdei z ]ub.yk.

2. Jeżeii posz6ze9ólne rubryki ni6 znajdują w konkretnym przypadku zagtosowanial należy wpisać !4:9ll9]!y:

s:.
3' osoba skladejąca ośwladczenrc obowlązana lest ok'eslić przynależnosc. posŻczególnych skłaonrhów mająt'- ;;ń;';;-ffia; i zobowiązań oo ńa;ą*t odrębnego'i ńaiątk'J obiętego maŁeńską wspólnością ma_

iątkową
4. oświadcz€nie majątkowe dotyczy majątku w kraju i Źa g]anicą'

5. oświadczenie maiątkowe obeifi uje.ównieź wierzyteiności pieniężne'

6. w cz€rści A oświadczonia zawarte są informacje iawne, w czgści B Żaś info nacie nieiawne dotyczące adle-- ."i"i'""".li"i" 
"xładalącego 

oświadczenrc o'az mlejsca położenla nteluchomości'

czĘśĆ A

Je niżel oodolsanYta], Uorota Bożena ole(sy Wojcla'- 
{miona t nżwtsko trż n''wisko lodo{e'

u.odzony(a) 13.08'i968.'' w Dębicy

{mi€jsce Ż'tfudnienia' stano{isko luh funkcja)

po ŻapoŻnaniu się z przepisami lstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o og'aniczeniu prowadzenia działalności go_

spodarczel pŻez osoby pełnlące run*c1" puoii".ne 1o'' u' N' loo, poz' 6ż9' z 1998 r' Nr 1]3' poz' 7js-iJ']r 162'

^^' .{'A ,'!ooqr Nr /tq ńd 483 
'zoooiŃizo'poz.go6orazzżoo2r'Nr113'poz'984iNr2'14'poz'1806)ofaŻl1s""]';";;;;il;-ń{id_, ;a;;;;;;" gńinnvm łoz U'z2oo1 l'Nl 142' po?' 1591 oęzz 2002 l Nl 23'

il:]r6 ;l;'J ;;;'isi-Ń,'ln' pi,i'_iń *i 'sr''poż 
lz, l ' Nl 214' pol' 1o06)' zgodn€ z arl' Ż4tr rą uslawy

;ill|;;;., że posiadam wchodz{ce w 
"ił"o.#'"ł"ti"1 

wspolnokl mają*owet lub slanowiące mój majatek

odĘbny:

t.

zasoby pieniężne:

- śaodKj pienlęzne gromadzone w walucie polsxiej: 86 160'16

- środki pieniężne gromadzone wwalucie obcej: nie dołczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

.

1. Dom o powiezchni| 24o m'z, o wańości| 2o4 oo0 tytuł prawny: akl własności

2. Mieszkanie o powiezchni: 53 m'?, o wańośc': 380 ooo'oo tytuł plawny: akt własności

3. Gospodarstwo rclne:

roclzai gospoda6twa: poie uprawne ' ' 
powierzchniai 2'14 ha

o wańości: 8700zł

roozaj zabudov'/Y: nie dolyczy

tytuł prawny: akt własności

Z tego iytułu osiągnąem(gam) w roku uliegłym przychód i oochód w wysokości: brek dochodu

crabiny, dnia 25.04.2012

Qtłł



nieluchomości:

powierzchnla: budynek 300m działka 900m,garaż na samochody- inwesiycja rozpoczęta dom mieszkainy-

inwestyoja .ozpoczęta

o wartosci: 255'ooo 7 50ozł' 71 299'78zl' 50 25gzt

tyit]ł prawny: ak Własności

.

Posiadam uoziaiy w społkach han(iiowych _ naleŻy podac iiczbę i emitenia u(iziałów:

nie dotyczy

udziaiy te stanowią pakiet większy niz 1o9; udziaów w społce: nie dołyczy

z tego tytułu osiągnąem(Eam) w roku ubiegłym dochoo w wysoKości: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spc}łKach handlowych * nalezy podać iiczbę iemiienta akqi:

nie dotycŹy

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akcjaW spc'ce: nie dolyczy

z tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) w loku uDiegłym docnod w v!rysokosci: nie dotyczy

Nabvłemlam) (nabvl mói maŻoneK' z wylączenlem mlenla prlynalelnego do jego malątku

;; ń;;;il;" innł' pi'iit*o""j osoby irawne1' jednoslek samożądu terytodalnego' ich

ńu""inł.ioov piawne1 następu1ące mienie' któ'e podlegało zbyciu w drodze pżetaĘu

maenia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1- P.owadzę działajność gospociarczł (nalezy pooac formę prawnąi pżeomiot oziaialnosci)|

- osobiście nie dotyczy

' wspólnie z innymi osooami nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

2' zaŻąązarn działainością gospodarczą łuo jestem pfzedsiawicielem' pełnomocnikiem taKiej oziałalności

(należy podać fomę prawnąi prŻedmiot działalności): nie dotycŻy

- osobiŚcie nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytuiu osjągnąłem(ęłam) W loKu ubiegłym oochod W wysokosci: nie dotyczy

vlt.

1' w spcikach nanoiowych (nazwa' siedziba społki): nie dotyczy

- jestem człcnkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jesteń członkiem rady nadzorczej (od Kieoy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąem(ęłam) w.oku uoiegłym docnód w wysokości: nie dotyczy

2' W spóhzielniach:

nie dotycŻy

- jestem członkiem zarŻądu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czionkiem .ady nadzo.czej3 (od kiedy); nie dotyczy

- jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od Kaedy): nie doiyczy

od.ębnego) oo Skar-
związków lub od ko-

- należy podać opis



osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłń dochód w wysokości: nie dotyczy

3' W fundacjach prowadzących dzjalalność gospodarczą

nae ootycŻy

- jestem członkiem zaŻ ądu (od kiedy): nie dotycŻy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kieoy): nie dotycŻy

- jestem członkiem komisji reMzyjnej (od kjedy): nie dotyczy

z iego tytułu osiągnąemlgam) w .oKu LrDiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v l.

inne oochody osiągane z iytułu zatrudnienia lub innej działainosci zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
uŻyskiwanych z każdego tytułu: Żatrudnienia 72 119,40zł

najm! 0
oocnooy męża 672 593,95zł
dochody z najmu męŹa 147002ł

tx.

składniki mienia fuchomego o wańości powyżej '|0 000 złotych (w prŻypadku pojazdów mechanicznych należy
podać ma*ę, mode| i rok produkcji): samochód cięŻarowy VoLVo FH12 2003r
' prŻyczepa cięzarowa KRoNe-Ź001r, samocnód osobowy niercedes 8180 - 2010r'

x.
zobowiązania pienięzne o wańosci powyŹej '10 000 złotycn' w tym zaciągnięte kledyty i poŹyczki olaŻ wari]nki,
na jakich zostały udzjelone (wobec kogo, w związku Ż jakim Żdarzeniem' w jakiej Wysokości): nie dotyczy

aAh!fr fi$eB"rwE
BRAIIJłłl[ $l{a0$łl

&łzz' -;,"



oświadczenie składam świadomy(a), aż na podslawie aft'
iub zataienie prawdy grozi kara pozbawjenia wolności'

Kodeksu karnąo Ża podanie nie-

Gtabiay 25.04..20'12r.
(miejscowość' dala)

1 Nie$'łaŚciwe skreślić'

' Ńi" aotvoia.i"ł"lnos" 
"ytwórczejw 

rolnictwie w zakresie produkqi roślinnej izwierzęcej' Wfolmie izakresie gospodar_

_ 
Nie oolvczv ra-d nadzorc4ch spodlieln' nrleszkan owych.


