
OSWIADCZENIE MAJĄTKO\ilE
osoby wydającej decyzje admini§tracyjne w imieniu starosty

Scnok, dnicl 20 ] 3-04-20 r.
(mieJsco\łość)

Uwaga:

l, Osoba §kladająca oświadczenie obowiązana j€st do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczęEó|ne rubryki nie znajdują w konkr€tnym przypadku zastosowania, naleł wpisać..nie dotvczy",

3. osoba §kladająca ośrryiadczenie obo\łiązana jest określić przynależność poszczegóInych §kladników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równi€ż wierzyt€lności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawań€ są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adr€su
zamie§zkania §kładającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚc A

Ja, niżej podpisany( a), Rogow s ka-C hęć Graż,yta,
{imiona i nazwisko oraż nazwisko rodowe'|

urodzony(a) 26.03.1964r.. w Lesku

Starostwo Powiątowe w Sanoku - podinspektor ,
(mie]sce zatrudnienia. stanowisko lub funkc]a)

po zapoznaniu się z przepisami usta$y z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998 T. Nr 1l3, poz, 7l5 j Nr 162,
poz. 11,26, z l999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 2ó, poz- 306 oraz zż002 r. Nr l l3, poz, 984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustarły z dnia
5 częrwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 oftz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr |53, poz. 12'71,, NI 200, poz, 1688 i Nr 214, poz, 180ó), zgodnie
z ań. 25ę tęj ustawy oświadczarn, że posiadam wchodzące w skład małżęńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

I.

ZaSoby pieniężne:

.._ środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej,, 20.000 zł

- środki pieniężne gromadzone w walucle obcej: nie dotyczy

papięry wafiościowe nie doĘczy
na kwotę:

ll.

l. Domopowierzchni:200m!,owartości: 150.000zl. tytuł plawny: wspóhułasność ntąłżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wartości nie dotyczy, t}tuł prawny: nie dolyczy

3. Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodarstWa: nie dotycą, powierzchnia: nie dotyczy

o wafiości: nie dotyc7y

Iodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc| nie dotycł
4. Ime nięruchomości;

powierzchnia: a)16,24a działka na której posadowiony jest dom z poz. ]

b)l7a Besko łqka

o Wartości: a) 30.000 zł

b) 1.000zł.

t}tuł plawny: wspóh|)łasność małżeńska



lII.

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta ud ziałów: nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcj i: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niz l0% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tęgo t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłn dochód w wysokości: nie dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonęk, z wyłączeniem mienia przynależnego do jęgo majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowęj osoby plawnej, jednostek samorządu tel},tolialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby plawnęj następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze plzetargu 

- należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dolyczy

vL
1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działa|ności): nie dotyczy

- osobiście nie doĘczy

wspólnie z innymi osobafij nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2- Zarządzam działalnością gospodalczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleźy podać fomę prawną i przedmiot działalności): nie dotycł

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośct: nie dotyczy

vll.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

.._jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem 
członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

.._ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegĘm przychód i dochód w wysoko ści nie doĘczy

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jęstęm członkiem zarządu (od kiedy): nie dolyczy

- jestem czlonkiem rad1 nadzorczej'(odkledy,1: nie dorycą

.._ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy

Z tęgo t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; nie dolyczy

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

.._jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

.._ jestem członkiem fady nadzorczej (od kiedy): nie do4lczy

.._ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



VIIl.

Inne dochody osiągane z błułu zatrudnienia lub innęj działalności zarobkowej lub ajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tylułu: zątfudnienie w Starostwie Powiatowym w Sanoku - 42 570,52 zł

Ix.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej
model i rok produkcji): BMW X5 rok prod, 2003

x.

l0 000 Złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych należy podać markę,

Zobowtązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w
na jakich zostały udzielone, (wobec kogo, w zwtązku
nie dotyczy

tym
z

Zaciągnięte kedly i poźyczki oraz warunki,
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż m podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za podanie nie-prawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanok, 2013-04-20
(miejscowość, data)

2 Nię dotyczy działalności Wytwórczęj w rolnictwię w zakrę§ię produkcji roślinnęj i zwierzęcej, w formie i zakesie gospodar-
stwa rodzinnęgo.

3 Nie dotyczy rad nadzo.czych spółdzięlni mjęszkaniowych.


