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2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ,,nie

dotyczy".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisana, BARBARA BADELSKA N.

urodzona 0811211966 w Końskich

Urzad Gminv w Fałkowie Sekretarz Gminv

(ńi€łśóż)tiuiińiilie;"śuńówiś(ó iun iuńkćjal

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U' z2017 r. poz' 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie

gminnym (Dz.U. z2017 r', poz.1875), zgodnie z arŁ" 24htą ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie po|skiej: 100 491 ,03 zł - małżeńska wspó|ność majątkowa 1

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nię'.'9.olycry..

- papiery wańościowe: nię''.9.91'y*y.

ll.

1. Dom o powierzchni: .1.4.2.. . ...........

2. Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

powierzchnia: 
-0-.ap.Q-3-''.[ę. 

, o wańości: ] Q-o o9-o 'ł ' tytut prawny:

powierzchnia: 
'.''.''-Q..!-0-''!ę..o 

wańoŚci: ,".. 'l'p0.9.łi'.''.'...tytuł 
prawny:

Budynek gospodarczy o powierzchni 120 m2, o wańości 50 000 zł

m2, o wańości: :!9.o. 9o9 rj tytuł prawny: .'yj.a.s-np""ęg..:''nę!.ręn"ę.Ką."w""ęP9!n9ś-9...[}."ęj"qlhgw"ę'.' .

rodzaj gospodarstwa: 
"v-z-y!'hi...!:9l.Le.-i.lęgn.ę......'...'.............

powierzchnia: ?.,-q9-q.9-.'ha. o wańości: 6-0 0.00-.z]

rodzaj zab udowy: N ie d-o1-y-c-.zy- tytuł prawny: wl"?ę.n"9-qś...:"'m.ó.',1'''m-ęją!"ęt1...o.4.r"ę"t.l"y.....'. "'. '.

na kwotę: nię."g.9l.ycty..

nię...9"g!y-gły'.'..'.' m2 , o wańości: nię..9"ę1ygry... tytuł prawny: .n'|-ę''$9!'y9ły.................'.

0.00z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
wtasnoŚĆ -małzeńska wspó|nośĆ majątkowa

własnoŚÓ -małŻeńska wspólnośĆ majątkowa

- własność - małżeńska wspÓ|nośÓ majątkowa



1il.

Posiadam udziały w spółkach hand|owych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
fiie._9"_oly"g*zy

udziaty te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałów w spółce: .nlę.go.ly*y
nie rłntrrnzrr

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nip' 9.ęlyęły...'.''''
tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać |iczbę i emitenta akcji:' nip_ 9,gjyc"ay

akcje te stanowią pakiet większy niż' 10% udziałów w spółce: 
ni-e-..-9-p-ty..ęty....'''...........

ztegotlułuosiągnąłem(ęłam)wrokuuoi"gr;i;i;i;;

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zwyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoaądu terytoria|nego, ich związków, komuna|nej osoby
prawnej |ub związku metropo|ita|nego następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczą2 (na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

- osobiście: .n"ie...Q"-olyęry'

- wspó|nie z innymi osobami: 
.11'i.e-..-d"9!'y9ry................ .

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .11e- -d.g!yęy

2. Zaządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem pzedstawicielem/pełnomocnikiem takiej działa|ności (na|ezy
podać formę prawną i przedmiot działalności):

n.tę'!'ę!.ygy'''.
- osobiście: .11.ię..g.glyę:y....

- wspó|nie z innymi osobami: n.ię'''9glyęry

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nję'''$'ęl'yęły.

vll.
1. W spółkach hand|owych (nazwa i siedziba spółki): nię- -Q"-o-!y""ęzy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nię d.olygry

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): n.ię-..-Q"g!ygzy^'

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):ilę-..-9..o.lv""ęły'.............

z tego tytu,lu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: rie-.-{9!y..ę*zy



, 2' W społdzie|niach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nię...g.91y9ły"

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nię'''-Q"p1'y*,y..
,ł

I'

- jestem członkiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy) : nię'''9""ol.ygzy............'. .

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ni-e-..-{.p-w*.y......'..'...'''''

3. W fundacjach prowadzących dziata|ność gospodarczą: nie*.dolygy .'. "

- jestem cz,lonkiem zarządu (od kiedy) : n.ię...9.glyę*y'''.''.......

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nLę''.$.glyęły

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): n'ię''.-9.glygł'y....

vilr.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęó, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

Wynagrodzenie z tytułu pracy W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów A|koho|owych w Fatkowie - 893,61 zł

Wyl.ag-lq9"łę'l"i9- ?.tytH'Ir".Hm.gw-.y 'ł!ęgęnip "-...U-.r"=-ąd...-G-m'111y..w.Fę|ti9wię'..:..J..?^q-5-..9.9- "-zl

-Qp9alę-ls ę"pię

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie Krajowe Biuro Wyborcze - 608,00 zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 1o oo0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eŻy

podaó markę, mode| i rok produkcji):

X.
Zobowiązania pieniężne o wańoŚci powyzej 1o oo0 złotych, wtym zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz warunki na

jakich zqstały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Powyisze oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie ań. 233 s 1 kodeksu kamego za podanie nieprawdy
|ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.

Fałków, dnia 20.kwietnia2021 roku łWk*Śdq*'
(podpis)(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.2 Nie doĘcąt działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresiegospodarstwa rodzinnego.3 Nie dotyczy rudnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


