
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekletarŻa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarŻądzaiącej i członka organu zarządzającego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającei decyzie administracyjne w imieniu wójta'

Róża, dnia 1 2'04'201 2 l'

lęfi ĄlJwagal

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąt sta.annego i zupełnego lvypełnie-
nia kaźdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne .ubryki n;e znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv_
czv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych składników mająt-
kowych' dochodów i zobo ąŻań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma_
jątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w k.aju iza granicą'

5' ośWiadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje ni€jawne dotyczące adre"
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, n]zej podpisany(a), Janusz opa]iński'
(imona nazwsko oraŻ naŻwhko odowe)

urodzony(a) 16'07'1964 r. w Dębicy

Publiczne Gimnazjum w Rózy
(miejŚce zatrudnien a, stanowskolub funkc]a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzlałalności go'
spodarczej plzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106, poz' 679' z 1998 l' Nr 113, poz' 715 i Nr 162
poz' 1126' z 1999 r' Nr 49' poz' 483, z 2000 r' k 26 poz 306 Óńzz2002 r. Nr 113' poz' 984 i Nr 214, poz'1806) oraz
uslawyzdnia8 marca 1990 r' o samoŻądzie grninnym (DŻ' U'z2oo1 l'Nl 142' poz' 1591 olaz z 2002r Nr23
poz 22O,Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr153, poz. 1271 iN(214, poz. 1806), zgodnie z art 24h 1ei ustawy
ośWadcŻam Że posiadam Wchodzące w skład małŹeńskiej wspólnoŚci majątkowej ]ub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

_ Środkj pienięŻne gromadzone W Walucie Polskiej: 2000

środki pienięŹne gromadzone wwalucie obcej: o

- papiery Wańościowe: 0
na kwotę:

.

1. Dom o powieżchni: 150 m'? o wartoścl: 15oooo tytul prawny: Właściciei

2 I\,4ieszkanje o powielzchnl: nie dotyczy m2' o WańoŚcii nie dotyczy tytuł prawny: nie doiyczy

3. Gospodarshvo rolne:

rodzaj gospodarsfra: !prawne, powierzchnia: 3,69 ha

o wartości: 40000

'odŻa. zab.loowy' bLdynk gospodarcze

tytuł prawny: właśc]cjeL

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychÓd i dochód W WysokoŚcj: 8405 82 zł'

4. lnne nieruchomości:



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia pżyna]eŹnego do jego majątku odrębnego) od skar-
uu ńanstwa' lnnej_ pańśtrłowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu terytorialnego, ich związkÓw lub od ko-

munalnej osoby prawnej następujące mienje' ktÓre podlegało zbyciu w drodze pŻetargu - naleŹy podaó op]s

mienia i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vt.

1' PlowadŻę działalność gospodarczą'(naLeŻy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

powierzchniai '120

o wańości: B0oo0

tytuł prawny: właściciel

l .

Posiadam udziały W spółkach handlowych - naLeŹy podać ]iczbę i ernitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowją pakiet Większy njż 10% udziałów w spółce: nje dotyczy

Z tego tytułt] osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W Wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać ]iczbę i emitenta akcjj:

nie doiyczy

akcje ie stanowją pakiet większy niż 10% akcjiw spółce: nje doiyczy

Z tego tytu]u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: n]e dotyczy

osobiście nie dotyczy

- Wspólnie z innymj osobami n]e dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nje dotyczy

2' Zalządzam działalnością gospodarczą ub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem

(należy podać formę prawną i prŻedmjot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami n]e doiyczy

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

v .

1 W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki)] nie dotyczy

- jestem clrcnkier'] zarząoJ (od \iedv' 1ie dotyczy

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

_ jestem członkiem komisji lewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

2' W spółdzielniach:

nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od k|edy): nie dotyczy

- 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 doiyczy

takiej działalności



3. W fundacjach prowadzących działajność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycŻy

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kjedy): n]e dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg]yrn dochód W Wysokości: nie dotyczy

Inne dochody osiągane z tytułu Żatrudnienia lub
uzyskiwanych z każdego tytułu: 86908'32

dŻiała ności zarobkowej lub zajęc' z podaniem kwot

tx.

składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW rnechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): Toyota corolla Verso 2004

X.

zabowiązaf,ja pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki
najakich zostały udzielone (wobec kogo' W zw]ązku zjakim zdarzenjem' w jakiej wysokoŚci): nie dotyczy

DANE OSOEOWE
PRAWNIE OHNONI



Powyższe oświadczenie składam śwjadomy(a), iż na podstawie ań 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie plawdy groŻi kara pozbawienia wolności'

RóŻa' 12'04'2012 l'
(miejscowośó, data)

l Niew}aściwe skreślić'
'Ź Nie dolyczy działa]ności w}twÓrcŻej w rolniclwie w zaktesb prcdukcji roślinnej izw'eŻęcej' w fomie izakresie gospodaF

N.e doiyczy md 'radToiczych sooldzielni mieszlaniowyc-.


