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Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych sktadnik6w majqt-

kowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego matienskq wsp61nosciq ma-

jqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

S. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~zne.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a) Jacek Adaln- Bartln-an nazwisko rodowe~B~a_r~t_nl~a~n-",-- _

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) . r'ODKARPACKI URl.\D Vr'OJEWODZKI i
w Rzeszowle I

Urodzony (a) 11 paidziernika 1965 w Laneueie . wrvdzial Pw.vny i tl~rl.zor_:l :

Zatrudniony na Uniwersytecie Rzeszowskim, nauezyciel akademicikJi9.: 29 -04- 201'" I
P d· R d M' L' v'/pIYWd! '1 . ~rzewo mezqey a y lasta aneuta i R(c'P-~!i!3.B-=..zal1(__ j :

. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) ! P-fJ_2fG{ _2,0 { 'f ~o i
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sier:pnia 1997 r. 0 Ograni~~E;ti!ilJ.Pr.9.'N..<:I9zp&lri,d~~~¥o.~..·gO-
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, p6z. 679, Z1998 r. Nr 113, poz.71'5 rm62,

p6z. 1126, z 1999 r. Nr 49, p6z. 483, z 2000 r. Nr 26, p6z. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, p6z. 984 i Nr 214, p6z. 1806)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, p6z. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,

p6z. 220, Nr 62, p6z. 558, Nr 113, p6z. 984, Nr 153, p6z. 1271 i Nr 214, p6z. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek

odr~bny:

Zasoby pieni~zne:

srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej:

127000 zl- malzenska wspolnoscmajqtkowa
1521,649 jednostek Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Akeji FIO
o wartosci 51 461,86 zl (30.12.2013r.) - majqtek odTf;bny
399,92694 jednostek UFK Open Life Obligaeji Korporaeyjnyeh
o wartosci 49 458,96 (30.12.2013r.) - malZenska wspolnosc majqtkowa
601,443 jednostek Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Zrownowazony FIO
o wartosci 17 020,84 zl (30.12.2013r.) - majqtek odTf;bny
1288,9020 jednostek ubezpieezenia "Speejalnie dla Ciebie" TU Allianz Zycie
o wartosci 28 478,81 zl (08.12.2013r.) - majqtek odrr;bny
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyezy
papiery wartosciowe: nie dotyezy na kwot~: nie dotyezy

1. Dom 0 powierzchni: 120 rrf, 0 wartosci: 290 000 zl tytut prawny: wlasnosc-malZenska wspOlnosc
majqtkowa

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyezy m2, 0 wartosci: nie dotyezy tytut prawny: nie dotyezy~---



Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem{elaffi) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 4,62 a; dzialka zabudowana budynkiem mieszkalnym podanym w II ust.1
o wartosci: 20 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malZenska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: 10 a; zabudowana domem drewnianym 0 powierzchni 60 m2

o wartosci: 50 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malzenska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: 9 a;
o wartosci: 27 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malzenska wsp6lnosc majqtkowa
powierzchnia: 35 a;
o wartosci: 35 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malZenska wsp6lnosc majqtkowa
powierzchnia: garaz 18 m2

;

o wartosci: 15 000 zl
tytut prawny: wlasnosc sp6ldzielcza - r"Q'/;cnj-fa

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby -naleiy podac liczbe; i emitenta udziat6w: nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wie;kszy nii 10% udziat6w w sp6ke: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem{elaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych -naleiy podac Iiczbe; i emitenta udziat6w: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(elaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby -naleiy podac liczbe; i emitenta udziat6w: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem{elaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych -naleiy podac liczbe; i emitenta udziat6w: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem{elaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

Nabytem{affi) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odre;bnego) od Skarbu

Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej

osoby prawnej naste;pujqce mien ie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis

mienia i date; nabycia, od kogo: nie dotyczy

1. Prowadze; dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac forme; prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy



Z tego tytutu osiqgnqtem(effi.m.) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (naleiy

podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(effi.m.) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytutu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy - 57604,08 zl
dzialalnosc wykonywana osobiscie - 3221,09 zl
prawa autorskie - 8 185,16 zl
inne dochody - 3 549,00 zl
pelnienie obowiqzkow spolecznych i obywatelskiclt -18 902 zl
przychody tony - 63 850,94 zl

malZenska wspOlnosc majqtkowa
(za okres 01.01.2013-31-12.2013)

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy

podac mark~, model i rok produkcji): Seat Altea, rok produkcji 2006- majqtek odrfbny

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz warunki, na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

cz~scB

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

,,.-
Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

1 Niewlasciwe 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.


