
wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki oreanizacyjnej eminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu
zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz osoby wydaj~cej decyzje

administracyjne w imieniu wojta 1

Lailcut, dnia 24.04.2014 r. r.
(miejscowosc)

1. Osoba skladajatca oswiadczenie obowiatzana jest do zgodnego z prawdat, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalciy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj~tkowych, dochodow i zobowi~aD do maj~tku odr~bnego i maj~tku obj~tego
malZensk~ wspolnosci~ maj~tkow~.
4. Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju iza granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje rownici wierzytelnosci pieni~ne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte ~ informacje jawne, w c~sci B zas informacje niejawne
dotyczatce adresu zamieszkania skladajatcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany( a) Halina Elzbieta Babiarz z d. Pieklo,
(imiona i nazwisko Ofaz nazwisko rodowe)

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - Kierownik Osrodka,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z pfzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f. 0 ogmniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 f. NT IB, poz. 715
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. NT49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i
Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 f. 0 samor~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 omz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271 iNr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz~ce w sklad malzenskiej
wsp6Inosci maj~tkowej lub stanowillce m6j maj~tek odr~bny:



1. Dom 0 powierzchni: 240 m2
, 0 wartosci: 280000 PLN tytul prawny: wsp6lwlasnosc

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 1/50 m2,o wartosci: 200 000 PLN, 2/40 m20 wartosci: 200000

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyhlczeniem mienia przynalei:nego do jego maj1:ltku
odr~bnego) od Skarbu Pailstwa, innej pailstwowej osoby prawnej, jednostek samorz1:ldu
terytorialnego, ich zwi(lZk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puj1:lce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalei:y podae opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
nie dotyczy



1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz~2 (naleZy podac form~ prawn~ i przedmiot dzialalnosci): nie
dotyczy;



Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: PIT 37 umowa 0 prac~ 80 771,76 PLN

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podac mark~, model i rok produkcji): CITROEN C3 2010 r. FIAT 500
2010 r. - stanowi'l.malzensk'l. wsp6lnosc maj'l.tkow'l..

Zobowi¥ania plem~Zne 0 wartosci powyi:ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty
i pOZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi¥ku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy



Dane za~arte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. 0 samof~dzie gmffinym
(Dz.U. z 2001 f. Nf 142,poz. 1591 z pain. zm.)

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

Lancut dnia 24 kwietnia 2014 r.
(miejscowosc, data)

1Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.


