
\ OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie

dotyczy".

3. osoba sktadająca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgftynnłżeffitnsłffi}t}GBciq

majqtkowq. dokonurro r.; rlnr.l ',0.1:.PŚ..kb
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq. ÓŃgiń;'9:ll!,:l:l:i3"1naiduie sil

11' i-ii. 17l6,.'lnI'lif ił i.ałl(0wic

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A
Ja, nizej podpisana, BARBARA BADELSKA n. rodowe KopeĆ

urodzona 08t12t1966
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrud nienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|noŚci

gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samoządzie gminnym (Dz'U' z 2017 r., poz, 1875)' zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiejwspo|noŚci majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
. środki pienięzne zgromadzone w waIucie po|skiej:

. Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: nię doty"czy

- papiery wańoŚciowe: fle-..dgtyczy
na kwotę: n1e .dg!y""ę"4y

il.

1. Dom o powierzchni:142 m., o wańoŚci: 150 000 z] tytuł prawny: w.{ę9-1-r9ś-ć.; pęŁ"""en9h"ę"..w.s"póĘ9ść męjąlkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: pie dotyc^zy. m', o wańoŚci: nie .do!yc.zy- tytuł prawny: nię. dolyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ zabudowy: |.| ie {g!yc-zy tytuł prawny: w-|a-gn-.osc ;. mÓ1 mająt'ęk "odę-p.1-ty .

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochÓd w wysokoŚci: 0'00

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0.,-4-0-03. ha , o wańości: 100 p0'0 zł - , tytuł prawny: w1a91o$.ć -m3łze1"9|a yvspó-|1o$Ć- m.ajalko.y-g

Budynek gospodarczy o powierzchni 120 m. , o wańoŚci 50 000 zł - własnośc - małzeńska wspÓ|noŚc majątkotva

/Óapz,/"4"-



Posiadam udziały w społkach hand|owych _ na|eży podaÓ liczbę iemitenta udziałÓw:

nia rłnlrrnzv

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd W WysokoŚci: 1tie _d-o!yc--7y- ..

tv.

Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|ezy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w spÓłce: nię...-d"ę!y""c"'zy.. 
'''......

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: n|e-.Qofyczy-

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŹonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytoria|nego, ich związkÓw, komuna|nej osoby

prawnej |ub związku metropo|ita|nego następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy

podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
,1. Prowadzę działa|noŚĆ gospodarcząz (na|ez

- osobiście: nie.po.!y.ęy.

y podaÓ formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

. wspólnie z innymi osobami: n!ę dolyc-z'y

,6;-,yu,ł,".iig;id;ił;ń;;il;i;óiń#ńili-Jffiil;y;;k;#.-;i;;"ry;'- 
--"-- -- - 

"' '-.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem pzedstawicielem/pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na|ezy

podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci):

11e !otyc"ą1'

. wspÓ|nie z innymi osobami: nie.do!ycz"y..

vil.
1. W spółkach hand|owych (nazwa i siedziba spÓłki): ni"ę..do-t'y q;y

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): fle -Qo1ygzy...

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nię* dglycz'y

nrł,,a-ez.



2. W społdzie|niach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie do'tygzy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: 11ę.-do1yg*zy-

3. W fundacjach prowadzących działa|noŚć gospodarczą: 1|e. d"o!yc.3y 
'...'' '''...'.......'..' '' ' ''

. jestem członkiem zarządu (od kiedy): nję do.tyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1i"e d"o.!yg*z"y

vilt.
|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytułu:

Wynagrodzenie z tytułu pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów A|koho|owych w Fałkowie- 794,32 zł
Wynagrodzenie z tytułu umowy z|ecenia - Urząd Gminy w Fałkowie _2492,19 zł
Ry'czałtzaq-zywan'ieęamocho--dup.rwa.tnego-doce|Óws|9.zbowyc

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie Krajowe Biuro Wyborcze _ 832,00 zł

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podaÓ markę, model i rok produkcji):

x.
Zobowiqzania pienięzne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zacĘgnięte kredyty i pozyczki oraz warunki na
jakich zost.ały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokoŚci):

p@



Powyfsze oświadczenie składam Świadoma, iż na podstawie ań. 233 s 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woInoŚci.

Fałków. dnia 30.kwietnia 2020 roku
(miejscowośl' data)

1 Nięwłaściweskręślić.2 Nię dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwię w zakręsie produkcji roślinnej i zvnerzęcĄ, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.3 Nie doĘczy radnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

źaea-z"z- ź4*ó,-ą_


