
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
Radnego gminy

taricut dnia 22 grudnia 2014 r.

Uwaga:

1. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczy".

3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w majClt-

kowych, dochod6w i zobowiClzan do majCltku odrt::bnego i majCltku objt::tego matzenskCl wsp61nosciCl ma-

jCltkowCl·
4. OSwiadczenie majCltkowe dotyczy majCltku w kraju i za granicCl.

5. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienit::zne.

6. W czt::sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czt::sci B zas informacje niejawne dotyczClce adresu

zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

eZIiSC A
Ja, niiej podpisany(a) Jacek Ada"" Bart""an nazwisko rodoweBartntan
Urodzony (a) 11 paidziernika 1965 w Lancude
Zatrudn;ony na Uniwersytede Rzeszowskim, nauczydel akademicki,
Przewodniczqcy Rady Miasta Lancuta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-

spodarczej przez osoby petniilce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, p6z. 679, z 1998 r. Nr 113, p6z. 715 i Nr 162,

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 samorzildzie 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, ie posiadam wchodzilce w sktad matienskiej wsp61nosci majiltkowej lub stanowiilce m6j majiltek

odr~bny:

Zasoby pieni~ine:

srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej:

112 000zl- malienska wspolnoscmajqtkowa
1521,649 jednostek Arka BZ WBK FIO Suhfundusz Arka Akcji FIO
o wartosd 50 260,07 zl (22.12.2014r.) - majqtek odrfhny
399,92694 jednostek UFK Open Life Ohligacji Korporacyjnych
o wartosd 52 442,42 (15.12.2014r.) - malienska wspOinosc majqtkowa
601,443 jednostek Arka BZ WBK FIO Suhfundusz Arka Zrownowaiony FIO
o wartosd 17 724,53 zl (22.12.2014r.) - majqtek odrfhny
1429,7524,9020 jednostek uhezpieczenia "Specjalnie dla Ciehie" TU Allianz Zyde
o wartosd 31 833,58 zl (08.12.2014r.) - majqtek odrfhny
424,436 jednostek Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Suhfundusz Pienifzny
o wartosd 46 849,25 (22.12.2014r.) - malieriska wspolnosc majqtkowa
srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwot~: nie dotyczy



II.
1. Dom 0 powierzchni: 120 m2

, 0 wartosci: 360 000 zl tytut prawny: wlasnosc-malienska wspOinosc
majqtkowa

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2
, 0 wartosci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy

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(etaffi) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. Inne nieruchomosci:

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

o wartosci: 50 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malienska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: 9 a;
o wartosci: 27 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malienska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: 35 a;
o wartosci: 35 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malienska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: garat 18 m2

;

o wartosci: 15 000 zl
tytut prawny: wlasnosc spoldzielcza- malienska wspolnosc majqtkowa

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

w kt6rych uczestniczq takie osoby -naleiy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6ke: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(etaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych -naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(etaffi) 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 liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(etaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych -naleiy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(etaffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) od Skarbu

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

osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis

mienia idat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.
1. ProwadzE: dziatalnosc gospodarCZCl2 (naleiy podac formE: prawnCl i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

osobiscie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiClgnCltem(~) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
2. ZarzCldzam dziatalnosciCl gospodarczCllub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (naleiy

podac formE: prawnCl i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
osobiscie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiClgnCltem(~) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

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

Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

Inne dochody osiClgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajE:c,z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytutu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy - 61 432,24 zl
dzialalnosc wykonywana osobiScie- 242,05 zl
prawa autorskie - 4320,00zl
inne dochody - 3 050 ,00 zl
pelnienie obowiqzkow spolecznych i obywatelskich -14 494 zl
dochody iony - 58519,79 zl

malienska wspOinosc majqtkowa
(za okres 01.01.2014-28.11.2014)

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy
podac mark~, model i rok produkcji): Seat Altea, rok produkcji 2006- majqtek odrrbny

X.
ZobowiClzania pieniE:ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zacictgniE:te kredyty i poiyczki oraz warunki, na
jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiClZkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

eZIiSC B

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 pom. zm.)

IUb zatajenle prawdy grozl kara pozoawlenla wornoscl.

Lancut 22.12.2014 // _ ."~K-(,;,(.~';-;~·..••.•• --.~.~~:::
(miejscowosc, data) // ( pis)

1 Niewtasciwe skreslic. /
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzt:cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


