
oswIADcZENIE MAJĄTKoWE

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

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaI

Głowaczowa, dnia 30'04.2013r.
(miejscowość)

UWAGA:
oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
z rubryk.
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

3. Osoba s ająca oświadczenie obowiązana

zastosowania, należy

jest określić przynależność poszczególnych
majątku odrębnego i majątku objętego

1. Osoba s
wypełnienia

2. Jeżeli
dotyczy".

wspólnoŚcią
oświadczen
oświadczen
W części A

(Jl5 *'-.

prawdą' starannego i zupełnego

wpisać ,,nie

składników
małżeńską

4.
5.

6.

mająt dochodów i zobowiązań do
ajątkową.
majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
majątkowe obejmuje również wierzytelnoŚci pieniężne.
wiadczenia zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu za nia składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘsc A

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

urodzony(a) 8 $ud|ia l983r. w Dębicy
Publiczne Gimnazj|m w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Głowaczowej

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z 
lrzepisami 

ustawy z dnia 2l sierpnia 199'7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez 

tsoby 
pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 1 06, poz' 679 , z 1998 r. Nr l 13 , poz. 7 |5 i

Nrl62'poz.1126,41999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz'306orazZŻ002r.Nrl13'poz.984iNr
214,poz' l806)ora]ustawyzdnia8marca 1990r.osamorządziegminnym(Dz.U. z2001r.Nr142,poz.
I59| oraz z200Ż r' J'{r 23, poz' 220, Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.984, Nr 153, poz' lŻ7l i Nr 2l4, poz.
1806), zgodnie z ar1124htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanpwiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby

środki pien

środki pien

papiery wa
na kwotę: nie

zgromadzone w walucie polskiej: 4 680,52zł

zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
nie doĘczy

?



II.

l.
2.

J.

Dom o pow

Mieszkanie o

Gospodarstwo

o wańości: nie

Ęrtuł prawny: n

Ztegot;r'rułu

4. Inne nieruch

o wartości: nie

$rtuł prawny: n

[I.
Posiadam udziały

udziały te stanowią

Ztego trułu

IV.
Posiadam akcje w

akcje te stanowią

Ztego brtufu

V.

Nabyłem(am) (

Skarbu Państwa, i

od komunalnej

podaó opis mienia i

VL
l. Prowadzę działal

osobiście nie

wspólnie z inn

Ztego |rtułu osi

2. Zarządzam

(naleĘ podaó

osobiście nie

wspólnie z inn

Ztego brtułu osi

VII.
1. W spółkach

jestem członki
jestem członki
jestem członki

Ztego Ę'tufu osi

2. W spółdzielni
jestem członki
jestem członki
jestem członki

nie doĘczy

ni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘczy Ętuł prawny: nie dotyczy

wierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘczy Ęrtuł prawny: nie dotycry

ne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie doĘczy
zy rodzaj zabudowy: nie dotyczy

dotycry

ąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy

i: powierzchnia: nie doĘczy

doĘcry

spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
iet większy niŻ l0%o udziałów w spółce: nie dotycry

ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

kach handlolYych - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
kiet większy niŻl0%o akcji w spółce: nie dotycry

(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

ł mój małżonek, z wyłączeniem mienia prz1naleŻnego do jego majątku odrębnego) od

i państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich nviązków lub

prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ
nabycia, od kogo: nie dotyczy

gospodarczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

iosobami nie dotyczy

ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

lnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

(narwa, siędziba spółki): nie dotyczy

zarządu (od kiedy): nie dotyczy

rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry
komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy

łem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

nie dotyczy

zaruądu (od kiedy): nie dotyczy

rady nadzorczej31od kiedy): nie doĘczy,
komisji rewiryjnej (od kiedy): nie dotyczy



Ztego fftufu osi

Ztego ty.tułu osi

kwot uzyski

Powyzsze

nieprawdy

Il]Niewłaściwe
[2]Nie dotyczy
zakresie

ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

nie dotyczy3. W fundacjach p adzący ch dzi ałalno śó go spodarczą

zarządu (od kiedy): nie dotyczyjestem członki
jestem członki rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcryjestem członk

ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. Inne dochody ąEar.e Z Vtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

zkaŻdego Ęrtułu:
dochód ze nku pracy 47 730,lI zł,

lnne za Ż280,54 Zł.

IX. Składniki mien

mechanicznych nal

Opel Astra

X,Zobowiązania p

warunki, na jakich

doĘczy

czĘŚc B

Adres zamieszkani

Miejsce położenia

1' nie doĘczy
2.nie doĘczy
3. nie doĘcry
4. nie doĘczy

[3] Nie dotyczy rad

ruchomego o wartości powyżej l0 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
podaó markę, model i rok produkcji):

G Classic 2008 _ współwłasnośó z ojcem

iężne o wańości powyżej l0 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i

udzielone (wobec kogo, w Zwiazkl z |ąkirn złąrzcnic^ rrl ;1|1|ęj

osoby składającej oświadczenie: C

ieruchomości wymienionych w pul

ie składam świadomy(a), iŻ na p<

ie prawdy grozikara pozbawieniz

poĘczki oraz

wysokości): nie

30.04.2013r.

iejscowość' data)

lić.
lności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i

spółdzielni mieszkaniowych.

rnego za podanie

zwierzęcej, w formie i


