
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

lancut, dnia 10.04.2015 r.

1. Osoba skladajC\ca oswiadczenie obowiC\zana jest do zgodnego z prawdC\,starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujC\ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skladajC\ca oswiadczenie obowiC\zana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych
skladnik6w majC\tkowych, dochod6w i zobowiC\zan do majC\tku odr~bnego i majC\tku obj~tego
malienskC\ wsp6lnosciC\ majC\tkowC\.
4. Oswiadczenie 0 stanie majC\tkowym dotyczy majC\tkuw kraju i za granicC\.
5. Oswiadczenie 0 stanie majC\tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sC\ informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotyczC\ce adresu zamieszkania skladajC\cego oswiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomosci.

Cz~stA

urodzony 16.06.1972 w lancucie

zatrudniony w firmie DAKAR Sp. z 0.0. Krasne 9A, 36·007 Krasne na stanowisku handlowiec

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. 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, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej

wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 15 000 zl • malienska wsp61nosc majC\tkowa

. rt ' . . d t- paplery wa osclowe: nle 0 yczy .

.................. na kwot~: nie dotyczy .



II.
1. Dom 0 powierzchni: 136 m2, 0 wartosci: 250000 zt tytut prawny:

matzenska wsp61nosc majqtkowa .

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

nie dotyczy .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: pole , powierzchnia: 1,2935 ha .

o wartosci: 25 870 zt... rodzaj zabudowy: nie dotyczy .

tytut prawny: matzenska wsp61nosc majqtkowa .

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 3711 zt .

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 892,00 m2 - dziatka na kt6rej jest wyzej wspomniany dom .

o wartosci: 35 680 zt .

tytut prawny: m6j majqtek odrQbny .

powierzchnia: nie dotyczy .

o wartosci: nie dotyczy .

tytut prawny: nie dotyczy .

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

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podacliczb~ i emitenta udziat6w:

nie dotyczy .



IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatemgminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiqpakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6tce: nie dotyczy .
Z tego tytutu osiqgnq!em w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .

V.
Nabytem (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego 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 podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy

podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy .

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

jednoosobowa dziatalnosc gospodarcza - handel,
dziatalnosc zostata zakonczona z dniem 27.02.2015 r.

- osobiscie tak '''''''''' '''''''' .
'1' . . b .. d t- wspo me z Innyml oso ami me 0 yczy .

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

przych6d: 102233,44 zt i doch6d: ·1424,26 zt .

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy .
b'" . d t- oso Iscle nle 0 yczy .



'I' . . b .. d ty- wspo me z Innyml oso ami me 0 czy .

Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy .

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy .

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy .

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytufu :

• umowa 0 prac~: 32 291,30 zt

• dziatalnosc wykonywana osobiscie: 9 344,98 zt

• inne zr6dta: 8327,00 zt

• diety z tytutu petnienia obowi~zk6w spotecznych i obywatelskich: 220,00 zt

Powyzsze dochody stanowi~ matzensk~ wsp61nosc maj~tkow~.

IX.
Skfadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy podac mark~, model i rok produkcji):

• samoch6d VW Sharan 2001 rok prod.

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 mieszkaniowy "rodzina na swoim", umowa zawarta 30.11.2009r. pomi~dzy Bankiem Polska

Kasa Opieki S.A. o/lancut a Anet~ i Wtodzimierzem Baran na rozbudow~ budynku mieszkalnego.

Kapitat pozostaty do sptaty: 46847 zt.



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 grninnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pom. zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


