
Uwaga:

1. Osoba sktadajllca oswiadczenie obowillz
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujll w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie doty-
czy".

3. Osoba sktadajllca oswiadczenie obowiClZana jest okreslic przynaleznoSc poszczeg61nych sktadnik6w majllt-
kowych, dochod6w i zobowillzan do majlltku odrQbnego i majlltku objQtego matzenskll wsp61noscill ma-
jlltkowll·

4. Oswiadczenie 0 stanie majlltkowym dotyczy majlltku w kraju i za granicll.

5. Oswiadczenie 0 stanie majlltkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQzne.

6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sll informacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne dotyczllce adre-
su zamieszkania sktadajllcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

lancut, dnia 19.12.2014 r.
(miejscowosc)

Ja, nizej podpisany(a), Andrzej Barnat I ~.;. -l1t1¥llJ
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.09.1971 r. w tancucie

zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na stanowisku Petnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad mafzenskiej wsp61nosci majqtkowej
lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.

Zasoby pieni~zne:

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~: nie dotyczy

1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: nie dotyczy

tytuf prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 69,70 m2, 0 wartosci: 171.700 zf

tytuf prawny: mafzenska wsp61nosc majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuf prawny: nie dotyczy iJ.'..~f_~~Eff!_It
Z tego tytufu osiqgnqfem~ w roku ~ZYCh6d idoch6d w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dziafka na kt6rej stoi budynek z mieszkaniem wymienionym w cz~sci A,pkt. II, ust. 2 - pow.479m2

o wartosci: podana fqcznie z wartosciq mieszkania

tytuf prawny: malZenska wp61nosc majqtkowa -udziaf w prawie wfasnosci dziafki w 765/4534 cz~sci



1. Posiadam udziaty w sprnkaeh handlowyeh z udziatem gminnyeh os6b prawnyeh lub przedsi~biore6w, w kt6-

ryeh uezestniezq takie osoby - nalezy podac liezb~ i emitenta udziat6w:

nie dotyezy

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% UdZ~'at' w sprnee: nie dotyezy

Z tego tytutu osiqgnqtem~ w roku ~ h6d w wysokosei: nie dotyezy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach h1~r1l<nalety podac IiczbQ i emitenta udzial6w: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(~laFFl) w roku Ie ~ch6d w wysokosei: nie dotyezy

IV.

1. Posiadam akeje w sprnkaeh handlowyeh z udziatem gminnyeh os6b prawnyeh lub przedsi~biore6w, w kt6-

ryeh uezestniezq takie osoby - nalezy podac Iiezb~ i emitenta akeji:

nie dotyezy

akeje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akeji w sprnee: rt dotyezy

Z tego tytutu osiqgnqtem~) w roku l:Iei09t)~eJ&'1h6it'wysokosei: nie dotyezy

2. Posiadam akeje w innyeh sprnkaeh handlowye~ -:- n~ljY podac Iiezb~ i emitenta akeji: nie dotyezy

Z tego tytulu osi'llln'llem(Qlomj-w roku "bieliWffhtJ w wysoko5ci: nie dotyczy

V,

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqezeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) ad Skar-
bu Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ieh zwiqzk6w lub ad komu-
nalnej osoby prawnej nast~pujqee mienie, kt6re pod legato zbyeiu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-
nia i dat~ nabyeia, ad kogo: nie dotyezy

VI.

1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarezq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosei): nie dotyezy

- osobiseie nie dotyezy

- wsp61nie z innymi osobami nie dotYiX~:"""""'l
Z tego tytutu osiqgnqtem~) w roku4 zyeh6d i doeh6d w wysokosei: nie dotyezy

2. Zarzqdzam dziatalnoseiq gospodarezq lub je em przedstawieielem petnomoenikiem takiej dziatalnosei (na-
lezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyezy

- osobiscie nie dotyezy

- wsp61nie z innymi osobami nie doty~
''fi '-,IIZ tego tytutu osiqgnqtem~) w roku' goeh6d w wysokosei: nie dotyezy

VII.

W sprnkaeh handlowyeh (nazwa, siedziba sprnki): nie dotyezy

- jestem ezronkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyezy

- jestem eztonkiem rady nadzorezej (ad kiedy): nie dotyezy

- jestem ezronkiem komisji rewizyjnej (ad k~~~t~~Jbtyezy

Z tego tytufu osiqgnqtem(~) w roku ~,rz'fJ116d i doeh6d w wysokosei: nie dotyezy

VIII.

Inne doehody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosei zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot uzy-
skiwanyeh z kazdego tytutu: Osiqgni~ty doeh6d w 2014 roku (w okresie ad 01 styeznia do 28 listopada) z tytutu
zatrudnienia : 51.594,64 zt Doeh6d z dziatalnosei wykonywanej osobiseie: 5.856,00 zt Dieta z tytutu petnienia
obowiqzk6w spoteeznyeh i obywatelskieh: 7.160,00 z•. POwyZsze doehody stanowiq mafi:er'lskq wsp61nosc
majqtkowq.

J



IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci pOwyZej 10 000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Kia VENGA 2012
POwyZszy samoch6d stanowi mafzer'lskq wsp61nosc majqtkowq.

X.
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci pOwyZej 10 000 zfotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt 0 wartosci
40.128 zf na zakup mieszkania 0 kt6rym mowa w cz~sci A, pkt II 0 zmiennej stopie procentowej w Banku
Sprndzielczym w tar'lcucie. Kredyt stanowi maaer'lskq wsp61nosc majqtkowq.

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

POwyZsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

tar'lcut, 19.12.2014r.
(miejscowQsc. data)

fI-:bC1~~Cif...............................................


