
oŚwlłoczENl E MAJĄTKoWE
G tęł ł

wójta, zastępcy wójta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzĄącej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą prawn

oraz osoby wydającei decyzie administrac jne w imieniu wójta'

Podlesie, dnia 28.04.2013 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenla zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), Małgozata Baran Koziara,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19 sierpnia 1966 roku w Dębicy

Publiczna Szkoła Podstawowa w RÓzy -dyrektor szkoły
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci go-
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106' poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr '162'

poz. 1'126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2OOO r. Nr 26, poz. 306 o(azz2OO2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 'l42, poz. 1591 o(az z 2002 r. Nr 23,
poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arl.24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majatek
odrębny.

t.

Zasoby pienięŻne:

- Środki pienięŻne gromadzone w walucie polskiej: 50 000zł

- Środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: 0

- papiery wańoŚciowe: 0
na kwotę:

il.

1. Dom o powierzchni: 130 m2, o wańoŚci: 150 000zł tytuł prawny: wspÓłwłasnoŚÓ

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańoŚci: O tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospod arstwa: rolne, powierzch n ia: 6, 97ha

o wańości: 120 000zł

rodzal zabudowy: budyn ki gospodarcze

tytuł prawny: wspÓłwłasnośĆ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokoŚci: '16 278 zł

4. lnne nieruchomoŚci:



powierzchnia: 45 m -sklep SpoŻywczy

o wańości: 45 000zł

tytuł prawny: wspołwłasnośc

ilr.

Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10'/o udziałow w społce: nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spÓłce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj mażonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podaÓ opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy

vl.

1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nje dotyczy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

- wspÓlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

vll.
'l' W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy). nie dotyczy

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

2. W społdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie doĘczy



3. W fundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczą:

t'ie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

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

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienie 76 340zł, umowa zlecenie ZMW Warszawa- 720zł , dochod
wspołmałżonka z działalności gospodarczej -3 774 zł,dochÓd z inkaso sołtysa -3 188zł,dieta z tytułu pełnienia
obowiązków społecznych-3 680 zł

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych nalezy
podac markę, model i rok produkcji): ,ciągnik Zetor 2511-wańoŚÓ 20 000zł' BMW-E46 320D rok produkcji 2002 -
wańoŚÓ- 18 000zł AUDI-A4 rok produkcji2003 -wańość- 22ooozłr

X.

Zobowięania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoŻyczki oraz warunki'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokoŚci): nie dotyczy

GzĘŚc B

Adres zamieszkania osoby skła

Miejsce połoŻenia nieruchomoŚ

1.

2.

3.

4.

PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie at 233 $ '1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Podlesie,29.04.201 3 rok
(miejscowośc, data)

' Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośIinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-



stwa rodzinnego.
' Ń i"-ootvó'v ra'd n adzo rczych społdziel ni m ieszka niowych


