
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

€+e# osoby lłTdającej decyzje administracyjne w imieniu

SanoĘ dnia 17.04.2073 r.

Uwaga:
1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann€o i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalerry wpisać

"nie dotvczy".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych,
dochodów i Zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkołTrm obejmuj€ również wierątelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zarvańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a),
1|i;*]:yJ,[1d.:yŁ,"R3:",.J§

urodzony(a) 28.10.1953 w Sanoku

Powiatowy Urąd Pracy w Sanoku Za-caDyrelłora,
(nejsce zatrudnrcDE. ś owEko lDb fukcja)

po zapoznaniu się z przepisami uslawy Z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r, Nr l13, poz. 715 i Nr l62, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49,
poz. 483, z 2000 r, Nr 2ó, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr ll3, poz,984 i Nr 2l4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z200l r. Nr l42, poz. 1592 olM Z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnl,e z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięme:
- środki pienięZne zgromadzone w walucie polskiej 216500,06 ż,
- środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: - nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy,

II.
1. Dom o powiefzchr'i nie dolycł m2, owartości: .......................... §,tuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 56,3 m2, o wartości: l60 000 zł D4uł prawny: własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: o wartości:
rodzaj zabudowy: ........... b4uł plawny: ,........................
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .......................................

4. Inne nięruchomości:
powierzchnia: 0,0715 ha o waności: 7 000 zł,
t}tuł prawny: własność.

IIL
Posiadam udżały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzlałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spolce:.......................
Z tęgo t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.............



Iv.
Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcj || nie dotycł
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .....,................
Z tego tytułu osiągląłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,..........,..,,..

v,
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z,wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoiialnego,-ich związtow'Iuu oo kor1"rńIn"1 osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przeta,gu - nalezy podać opii mienia i datę nabycią ojkogo,-
nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleźy podać folmę

prawną i przedmioł dzialalności'): nie Lbryc4
- osobiście
- wspólnie z irrnymi osobami.,,.,....._..,.
Z tego t),tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w łysokości: ..........,,,,....,...,,........

2. 7alządzan 
']ziała]noŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działaIności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

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

vII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nad,zorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tyłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem zarądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem lady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \łysokości:

vIII.
lnne dochodY osiągane z t}tułu atrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego t}tułu: dochody ze stosunku ptacy - 62076,75 zl,

dochody ze stosunku pracy żony - 49268,80 zł w tym: 850 zł z świadczenie FŚS
dieta radnego - 11923,68 zł-

Ix.
Składniki mienia fuchomego o wartości qowyżęj 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać
markę, model i rok produkcji): samochód FIAT Bravo, 2008 r.

x.
Zobowtązania pieniężne o WaftoŚci powyżej l0,000 Złotych, w tym Zaciągnięte ked}ty i pozyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości1: ńió aotyca_



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 §
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Sanok 17.04.2013 r.
(fi]ljs@wośą data)

1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

Tr.riewłaściwe 
sl<reStie.

2 Nie dotyczy działalności wlwórczej w ro]nictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodżnnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorcrych społdzielni mieszkaniowych,


