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(miejscowość)
Uwaga:

l,Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodne go z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Z,JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajduJą w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ''nie doĘczy''.
3,Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jeŚt określić przynależnośćrfi

' PoszczególnYch składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
4.oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5, OŚwiadc zenie m aj ątkowe o bej muj e również wierzytelności pieniężn e.

'6,W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany(a) Barbara Kudlicka Staroń

(imiona i nazwisko oraz nazwisko roclowe)
urodzony(a) 09.1 0.1971r w Tomaszowie Lubelskim

Mie.jski ośrodek pomocy społecznej w Józefowie- specjalista pracy socjalnej
(m i ej sc e zatrudnienia, stanowi sko lub funkcj a)

Po Za9oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia2 i sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje pLrbliczne (Dz. lJ, z 2017 r. poz.
1393) oraz ustar,vY z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn (Dz. IJ. z2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośłviadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczv

- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obce|: nie dotyczy

- papiery r.vartościowe: nie d,otyczy
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na kwotę:

il.
1, Dom o Powierzchni: 1 i2 mr, o w,artości: ok.200.000 zł. tytułprawny: współwłasnośc w
części 416

2, Mieszkanie o Powierzchni: 54,04 m2, o wartości: 127.000 zł tytuł prawny: współlł,łasność
w części %
Mieszkanie o Pol,vierzchni: 51,77m2, o wartości: 135.000 zł tyuŁprawny: współwłasność wczęsci I13

Mieszkanie o Powierzchni: 71.01m2, o wartości: 29.0O0 euro tytuł plawny: współwłasność wczęści %

3. Gospodarstwo rolne:
r o dzaj go spodarstwa: nie dotyc zy powierzchni a :

wartości:

rodzaj

zabudowy:

tytuł
prawny:

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

4. Inne nieruchomości:

dńałka zabudowana 9 arów o wartości:ok.20.000 zł. tyułprawny: współwłasnośc w części
+lo

nieruchomoŚĆ gruntowa o pow-0,1035h w udziale 2180 oraznieruchomość gruntowa o
Pow,0,0558h w udziale 5404lż12514 o wartości: 3.000 zł tyułprawny:współwłasność wczęści %

nieruchomoŚĆ gruntowa zabudowana o pow.0,2683h w uclziale 6088/64700 tytuł prawny:
współwłasność r,v części l13
III.

Posiadam udziaŁY w sPÓłkach handlowycir - naiez1, podać liczbę i emitenta Lrdziałów:
nie dotyczy

,o,1.', ,. ,;;;"*'; ;;;., "rri,,, , i, iń "a,';ir;;;;;i;;,
z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w lłysokości:

r;
posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akc.ji:
nie dotyczy
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akcje te stanowią pakiet większy niZ \OYo akcji w spółce:

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym dochód w
wysokości:

V.

NabYłem(am) (nabY'ł mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego clo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy poclać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą] (należ.y podać formę plawną i przeclmiot ciziałalności):
nie dotyczy

-wspólnie zinnymi
osobami

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

2, Zarządzam działalnoŚcią gospod arcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście

- wspólnie z innymi
osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotycz1..

- jestem członkiem zarządll (od kiedy):

,b"|(*<lą'',e



-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. W społdzieiniach: nie dotyczy

- j estem członkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu(od kiedy):

-jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VnI.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
dochody ztyt. zattudnienia- 5C).163,54 zł własność

innej działalności

małzeńska

zarobkor,vej lvb zajęc, z

IX.
Składniki mienia ruchomego
mechanicznych nalezy podać
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o warlości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdórv
markę, model i rok produkcji):




