
OSWIADCZENlE MAJĄTKOWE
osoby Wydającej decyzje administracyjne w imieniU starosty

Sanok, dnia 30.04.2013 r.
(miejscowość)

UWaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy
dotVczV".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych
maiątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małżeńską
maiątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą.

5, ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne.

6. W częŚci A oŚWiadczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a,), Marek Arkadiusz SoboleWski - sobo/ewskl,
(imiona l nazwisko olaz nazwisko lodowe)

urodzony(a) 05,06 1966r W Sanoku

staroslwo Powiatowe W sanoku, inspektor, Wydzial Komunikacji i Transpońu,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu slę z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działaIności gospodarczej
pżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r, Nr 113, poz. 715 iNr 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 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. l). z 2001 r Nr 142, poz 1592 oraz z 2oo2 f_ Nl 2g,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz 1271, Nr 2oo, poz 1688 i Nr 214, poz 1806), zgodnie
z ad. 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małźeńskiej Wspólności majątkowej lub slanowiące
mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

...._ środki pieniężne gromadzone W Walucie polskiej,. ]0 000,00 pln

-...- środki pieniężne gromadzone W Walucie obcej; nie dotyczy

.._ papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

ll.

1_ Dom o powierzchni: 110 m2, o wańości,, t00 000,00 pln, tytuł prawny: u,spólwłńciciel

4

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o Wartości: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo roIne:

rodza] gospodarstwa: nie dolycł, powierzchnia: nie doĄ)Czy

o Wartości; nie dolyc4t

rodza1 zabudowy: nie dolyczy

tytuł praWny: nie dolyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym pzychód t dochód w wysokości., nie dolyczy

lnne nieruchomości

powierzchn ia: nie dotyczy

izupełnego

wpisać ,6Ę

skladników
Wspólnością

2

3



o Wartości- ]1ie dolycz))

tytuł prawny nic dolycz))

lll.

Posiadam udziały w Spółkach handlowych - należy podac liczbę iemitenta udztałów:

nie doĄ)czy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

lV.

Posiadam akc]e W Spółkach handlowych - nalezy podac |tczbę l emitenta akcji:

nie doąlczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akqi W spółce: nie doĘczy

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości,. nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej pańStwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich ZWiązkóW lUb od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargU - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od Rogo. nie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę działalność gospo darczą2 (na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

_ osobiście nie dolyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułU osiąg nąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokoścl nie dotyc4l

2 zaządzam dZiałalnością gospodarczą lUb jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie] dzlałalności

(naleźy podac formę prawną i przedmiot działa|nośc|) nie dotyczy

.._ osobiście nie dotyczy

.._ wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Z tego tytulu osiąg nąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód i dochód w wysokości_ nie dotycry

Vll.

1- W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółk|): nie dotyczy

.-..- jestem członkiem zarządu (od kiedy\. nie dolyczy

-._ jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie doĄlczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)j nie dolyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód W WysokaśCi nie dotyczy

2. W spółdzieln iach:

nie doryczy

.._ jestem członkiem zarządu (od kiedy). nie dotyczy

.._lestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie do\,czy



3. W fundacJach prowadzących działalnośó gospodarczą:

nie dolycz1l

- jestem członkiem zarządU (od kiedy),. nie doryczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘJczy

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

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doq,czy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu (PlT z 2012):

zatrudnienie w starosrn,ie powiatowvnt w sanoku -

Z tytułu Zatrudnienia żony
58 015,96pln
16 I53,27pln

lx,

składniki mienia ruchomego o Wańości powyzej 10 000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych należy
podaó markę, model i rok produkcji):

1 PeUgeot 407, 2005r.
2 Seat lbiza, 2005r,

x.

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyzej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz Warunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, !4ekĘr]ryyssk os9|\,_ n]ejatr.)xzrL

Powyzsze ośWiadczenle składam świadomy(a), iż na podstawie

prawdy lUb Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności

ań 233 § ] Kodeksu karnego za podanie nie-

Sanok, dn. 30.04.2013
(miejscowość, data) (podpis)

1 Niewłaśclwe skreślic.
2 Nie dotyczy działalności WytWórczej W rolnictwie W zakresie prodUkcji roślinnej i zwierzęcej, W formie i zakresie gospodarshła
rodzinneoo
3 Nie doticzy rad nadzolczych spółdzietni mieszkaniowych.


