
w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego

gminnq osobq prawnq oraz
osoby wydaj<!cej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 1

Laneut., dnia 18 kwietnia 2014 r.
(miejscowos6)

1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnyrn przypadku zastosowania, nalei:y
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow rnaj~tkowych, dochodow i zobowi~zan do rnaj~tku odrfbnego i rnaj~tku
objftego rnalzensk~ wspolnosci~ rnaj~tkow~.
4. Oswiadczenie rnaj~tkowe dotyczy rnaj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie rnaj~tkowe obejrnuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
6. W cZfsci A oswiadczenia zawarte s~ inforrnacje jawne, w cZfsci B zas inforrnacje
niejawne dotycz~ce adresu zarnieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz rniejsca polozenia
nieruchornosci.

CZF;8C A

la, nizej padpisany(a), BARBARA ZOFIA SLOWIK, BESTER. ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

URZJ\D MIASTA LANCUTA - PELNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI
NIEJA WNYCH, INSPEKTOR DS. ZARZJ\DZANIA KRYZYSOWEGO

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

pa zapaznaniu sitt z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a agraniczeniu prowadzenia
dzialalnasci gaspadarczej przez asaby pelni'tce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, paz. 679, z
1998 r. Nr 113, paz. 715 i Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, paz. 306
oraz z 2002 r. Nr 113, paz. 984 i Nr 214, paz. 1806) araz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a
samarz'tdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62,
paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy
aswiadczam, ze pasiadam wchadz'tce w sklad malzenskiej wsp61nasci maj'ttkawej lub
stanawi'tce m6j maj'ttek adrttbny:



I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTyCZy .

II.
1. Dom 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2

, 0 wartosci: NIE DOTYCZY .

2. Mieszkanie 0 powierzchni: .47,80 m2, 0 wartosci: .170.000,- .

tytul prawny: WLASNOSC .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY , powierzchnia: NIE DOTYCZY .

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: NIE DOTYCZY 0 wartosci: NIE DOTYCZY .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcj i: .



V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wy1'l.czeniem mienia przynaleznego do jego maj'l.tku
odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'l.du
terytorialnego, ich zwi'l.zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypuj'l.ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: .

VI.
I. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz'l.2 (nalezy podac formy prawn'l. i przedmiot dzialalnosci):

VII.
I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): NIE DOTYCZY .



- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): NIE DOTyCZy .

- jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy): NIE DOTyCZy .

VIII.
lone dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJ~c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow

Zobowi'tzania plenI~zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'tzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z poin. zm.)

Powytsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .

.Lancut, dnia 18 kwietnia 2014 r.
(miejscowosc, data)

......k9.!.~~/~ ~q.~.~ .
(podpis)

1 Niewlasciwe skrdlic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzttcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.


