
OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE
Radnego gminy

taricut dnia 31 grudn/a 2014 r.
Uwaga: A -J.,(~''1c.?/-j

1.Osoba sktadaj"ca oswiadczenie obowi"zana jest do zgodnego z prawd", starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotvczy".

3. Osoba sktadaj"ca oswiadczenie obowi"zana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych sktadnik6w maj"t-

kowych, dochod6w i zobowi"zan do maj"tku odr-:bnego i maj"tku obj-:tego matiensk" wsp6lnosci" ma-

j"tkow".
4. Oswiadczenie maj"tkowe dotyczy maj"tku w kraju i za granic".

5. OSwiadczenie maj"tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni-:ine.

6. W cz-:sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz-:sci B zas informacje niejawne dotycz"ce adresu

zamieszkania sktadaj"cego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

Cz~stA
Ja, niiej podpisany(a) Jacek Ada", Bartlnan nazwisko rodoweBartman
Urodzony (a) 11 paidziernika 1965 w lalicucie
Zatrudniony na Uniwersytecie Rzeszowskim, nauczyciel akademicki,
Przewodniczqcy Rady Miasta lalicuta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

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

spodarczej przez osoby petniiice funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,

poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, 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 r. 0 samorziidzie 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 wchodziice w sktad matienskiej wspolnosci majiitkowej lub stanowiiice moj majiitek

odrE:bny:

Zasoby pieni~ine:

srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej:

112000zl- malieliska wspolnoscmajqtkowa
1521,649 jednostek Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Akcji FIO
o wartoici 50 381,80 zl (30.12.2014r.) - majqtek odrfbny
399,92694 jednostek UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych
o wartoici 52 518,41 (31.12.2014r.) - malteliska wspOinoic majqtkowa
601,443 jednostek Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Zrownowaiony FIO
o wartoici 17 754,60 zl (30.12.2014r.) - majqtek odrfbny
1429,7524,9020 jednostek ubezpieczenia "Specjalnie dla Ciebie" TU Allianz Zycie
o wartoici 31 833,58 zl (08.12.2014r.) - majqtek odrfbny
424,436 jednostek Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pienifiny
o wartoici 46 883,20 (30.12.2014r.) - malieliska 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 osiqgn'ltem(eQffi) 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 - malieliska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: 10 a; zabudowana domem drewnianym 0 powierzchni 60 m2

o wartosci: 50 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malieliska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: 9 a;
o wartosci: 27 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malieliska wspolnosc majqtkowa
powierzchnia: 35 a;

o wartosci: 35 000 zl
tytut prawny: wlasnosc - malieliska wspOinosc majqtkowa
powierzchnia: garai 18 m2;

o wartosci: 15 000 zl
tytut prawny: wlasnosc spoldzielcza- malieliska wspOinosc majqtkowa

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

w kt6rych uczestnicz'l takie osoby -naleiy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy
udziaty te stanowi'l pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6tce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi'lgn'ltem(eQffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych -naleiy podac Iiczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy
Z tego tytutu osi'lgn'ltem(eQffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

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

w kt6rych uczestnicz'l 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 osi'lgnqtem(eQffi) 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 osi'lgn'ltem(eQffi) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wyt'lczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku odr~bnego) od Skarbu

Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich zwi'lzk6w lub od komunalnej

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

mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarCZil2 (naleiy podac form~ prawnil i przedmiot dziatalnosci): nie dotyezy

osobiscie nie dotyezy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyezy

Z tego tytutu osiilgniltem(e4am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyezy
2. Zarzildzam dZiatalnosciil gospodarczit lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

podac form~ prawnil i przedmiot dziatalnosci): nie dotyezy
osobiscie nie dotyezy
wsp61nie z innymi osobami nie dotyezy

Z tego tytutu osiilgniltem(e4am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyezy
VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyezy

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

Z tego tytutu osiilgniltem(~tam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: nie dotyezy

Inne dochody osiilgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~t, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytutu:

wynagrodzenieze stosunku pracy - 64 018,11zl
dziala/nose wykonywana osobiScie-1138,05zl
prawa autorskie- 5670,00zl malZenska wspOinosc majqtkowa
inne dochody - 3 906,00 zl
pelnienie obowiqzk6wspoleeznych i obywate/skieh-15 818 zI

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~, model i rok produkcji): Seat Altea, rok produkeji 2006- majqtek odrrbny

X.
Zobowiilzania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10000 ztotych, w tym zaciclgni~te kredyty ipoiyczki oraz warunki, na
jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): nie dotyezy

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podIegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorntdzie gminnym

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

lancut 29.04.2015
(miejscowo~c, data) ~
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1Niewtasciwe skre~lic.
2 Nie dotyczy dzialalno~i wytw6rczej w rolnietwie w zakresie produkcji ro~iinnej i zwierz~cej, w formie I zakresie gospodarstwa rodzlnnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielnl mieszkaniowych.


