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OSWIADCZENIE MAJJ.\TKOWE 


I
A~f6 ..~ t 

w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarz,!dzaj,!cej i czlonka organu zarz'!dzaj'!cego gminn,! osob,! 
prawn'! oraz osoby wydaj,!cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta[ 1] I

1 

! 
Zabia Wola dnia 15.04.2013r. tI 

Uwaga: 
1. Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawd<\, starannego i zupelnego wypelnienia 

kaZdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<t w kOnkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac "nie 

dotyczy". 

3. Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowi<tzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnikow 

maj<ttkowych, dochod6w i zobowi<tzan do maj<ttku odr~bnego i maj<ttku obj~tego malzensk<t wsp61nosci<t 

maj<ttkow<t.
( 4. Oswiadczenie maj<ttkowe dotyczy maj<ttku w kraju i za granic<t. 
5. Oswiadczenie maj<ttkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~Zne. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s<t informacje jawne, w cZ~Sci B zas informacje niejawne dotycz<tce adresu 
zamieszkania skladaj<tcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZlfSC A 
Aniela Stanislawa Baraniak 

Ja, nizej podpisany(a), .................................................................................................................................... .. 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

12.1 1.1 952r Warszawie 
urodzony(a) .......................................... w ............................................................ . 


Urz<td Gminy Zabia Wola - Pelnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych , stanowisko ds. rolnictwa 

dzialalnosci gospodarczej , ochrony zdrowia . 


(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelni<tce funkcje publiczne (Dz. 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 samorz<tdzie 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 wchodz<tce w sklad malzenskiej 

wsp61nosci maj<ttkowej lub stanowi<tce m6j maj<ttek odr~bny: 


I. 
Zasoby pieni~tne: 


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

- srodki pieni~Zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy . 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 
- na kwot~: nie dotyczy . 
II. 
1. Dom 0 powierzchni: 400 m2, 0 wartosci: 250.000.00 zl tytul prawny: wspotwlasnosc - m6j udzial 20/32 
cz~sci 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy. m2, 0 wartosci: nie dotyczy , tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa:. udzial w 20/32 cz~sci, powierzchnia: 1.30 ha. 

o wartosci: 300.000.00 zl 

rodzaj zabudowy: ............................................................................................................................................ .. 

tytul prawny: wspotwlasnosc - udzial w 20/32 cz~sci . 

Z tego tytutu osi<tgn<t1em(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: 1870.00 zl 

4. lnne nieruchomosci: 


I 

http:300.000.00
http:250.000.00


( 


powierzchnia: dzialka 0 pow.l000m2 z budynkiem mieszkalnym 0 pOW. 70m20 wartosci 100.000.00 zl 
tytul prawny: wlasnosc 

III. 

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb~ i.emitenta udzialow: nie dotyczy 

udzialy te stanowict pakiet wi~kszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 


IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowictpakiet wi~kszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 


V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wylctczeniem mienia przynaleznego do jego 

majcttku odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek 

samorzctdu terytorialnego, ich zwictzkow lub od komunalnej osoby prawnej 

nast~pujctce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis 

mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy 


VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz<t[2] (naleZy podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie - nie dotyczy 

- wsp61nie z innymi osobami - nie dotyczy. 

Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy. 

2. Zarzctdzam dzialalnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem, 

pemomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot 

dzialalnosci): nie dotyczy. 

- osobiScie - nie dotyczy. 

- wsp61nie z innymi osobami - nie dotyczy. 

Z tego tytulu osictgnct1em(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy 


VII. 

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

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

Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy. 

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): nie dotyczy. 

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


Z tego tytulu osictgnct1em(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy. 
3. W fundacjach prowadzctcych dzialalnosc gospodarczct: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzctdu (od kiedy): nie dotyczy 


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

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

Z tego tytulu osictgnctlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy. 


VIII. 

Inne dochody osictgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub 
zaj~c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

- naleznosc ze stosunku pracy: 67.867.96 zl 

http:67.867.96
http:100.000.00


- naleznosc z tytuJu umowy zlecenia : 512.00 zl 

IX. 
SkJadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku 
pojazd6w mechanicznych nalezy podac mark((, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Toyota Auris z 

2009r 

X. 

Zobowi/izania pieni((zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci<tgni((te 
kredyty i pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, 
w zwi/izku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy 




