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oŚwIADcZENIE MAJĄTKowE

wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
iącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta '

Głowaczowa, dnia 0l.09.20l2r.
(miejscowość)

ęŁ\D;
obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

każdej z rubryk.
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie

Osoba ająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąmajątkowy h' dochodów i zobowiązań do

wspól majątkową.
majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
majątkowe obej m uje również wierzytelnoŚci pieniężne.

W części
adresu za

oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

(a), Ewa Maria Baryłecka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

nia l983r. w Dębicy
Publiczne Gimnazj m w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Głowaczowej

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu slę przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia |997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr l06, poz.679, z 1998 r. Nr l 13,poz.715 i
Nr 162, poz. 1126, 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr I I 3, poz. 984 i Nr

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr l42, poz.

l59l orazz2002 r Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 1 l 3' poz' 984,Nr l 53, poz. 1Ż7 l i Nr 21 4, poz.

1806), zgodniez 24htej ustawy oświadczam' ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

iące mój majątek odrębny:

zgromadzone w walucie polskiej: 23l,86 zł
zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

iowe:nie doĘczy
na kwotę: nie otyazy



n.
l. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wartości: nie doĘcry tytuł prawny: nie doĘcry
3. Gospodarstwo rolnę: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:nie dotyczy

o wartości: nie doĘczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotycry

Ztego $rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nie doĘczy
o wartości: nie dotyczy

Ęrtuł prawny: nie dotyczy

IIL
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - naleĄ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10%o udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego Ąltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dolyczy

akcje te stanowią pąkiet większy niŻ l0oń akcj i w spółce: nie dotyczy

Ztego t1rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, inrtej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwięków lub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĄ
podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
l ' Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie do|yczy

wspólnie z innyrni osobami nie dotyczy

Ztego $Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2.Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymiosobami nie doĘcry
Ztego t1rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' W spółdzielniach: nie doĘczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘczy,
jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

?



Ztego Ąrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą nie doĘczy
jestem członkięm zarządu (od kiedy): nie doĘc
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego t5rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z t1rtufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó' z podaniem

kwot uzyskiwanych z kuŻdego Ęrtułu:
dochód ze stosunku pracy 39 0?0,19 zł,

inne zarobki 400 zł.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych naloĄ podaó markę, model i rok produkcji):

opel Astra _ G Classic 2008 _ współwłasnośó z ojcem

X.Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej l0 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz

warunki, na jakich 4ostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie

doĘcry

czĘŚĆ B

Adres zam ieszkan ia osoby składaj ącej oświadczenie :

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w p

l. nie dotyczy

2.nie doĘczy
3. nie doĘcry
4. nie doĘczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawie

karnego za podanie

Głowaczow a, 07 .09.20\2r.

(miejscowoŚć, data) podpis)

[1| Niewłaściwe skreślić.

[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i złłierzęcej, w formie i

zakesie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie doty czy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


