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ośwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

Sanok , dnia 26 kwietnia 2013r.
(mie j s cowoś ć )

Uwaga :

1. osoba składająca ośvviadczenie obowiąZana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeżel! poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. osoba skŁadająca oś}viadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność
poszcZegó]nych składnikóW rnajątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małźeńską wspo}nością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za
^r-hi^-Y!u!]rUq.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteJ_ności
pienięźne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jałvne/ w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania skŁadającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), MARTAIiI FUTYMA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) - 12 kwietnia 1948 w PAKoszovlKA

EMERYTURA - ZUS
R]ADNY PoWIATU s$locKIEGo

(miejsce zatrudnienża, stanowisko fub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie poł,Iiatowym Dz.U. z 200I r. Nr 142, poz.L592 oTaz z 2002t,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55B, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. I27I,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214| poz. 1806),zgodnie z arE. 25c tej ustawy
oświadezam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóIności
majątkowej lrrlc stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie
lrAŁŻEŃsKA WsPÓLNoŚĆ MA,rĄTKovIA
środki pieniężne zgromadzone w walucie

- papiery Wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NIE DoTYczY

polskiej : ok. 93.636 ZŁ.

obcej: NIE DoTYczY



II.
l. Dom o powierzchni: 94 m2, o wartości: 210.0OO ZŁ
- Lytuł prawny: ldAŁŻEŃsKA WsPÓrNoŚc MA.'ĄTKoWA

2. Mieszkanie o powierzchni: 29 rn2 o wartości: 115,000 zł.
- tytuł prawny: MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA,,ĄTKoWA

3. Gospodarstwo rofne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 88 ara
o wartości : 15.000 ZŁ
rodza1 zabudowy: BIIDYNEK opisany w części II, pkt.1 oświadczenia

- tytuł prawny: !łAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA,rĄTKowA
Z teqo tytułu os i ągnąłem (ęłanr) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHÓD :ok. 25o,oo zŁ DocHÓD : ok, 2oo zŁ.
- MA&ŻEŃSKA vIsPÓLNoŚĆ !{A.'ĄTKołIA

4. Inne nieruchomości: NIE DoTYczY
powierzchnia: NTE DoTYczY
o Wartości: NTE DoTYczY
tytuŁ prawny: NIE DoTYczY

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałern powiatowych

osób prawnych 1ub przedsiębiorcow, w których uczestniczą takie
osoby - na.Ieży podać liczbę i enritenta udziałow: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać
}iczbę i emitenta udziałow: NIE DoTYczY

Z Łego tytułu osiągnąłen(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadan akcje w spóŁkach handlowych z udziałem porriatowych

osób prawnych Iub pr z eds iębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te Stanowią pakiet większy niż 10? akcji W spóŁce: NIE
DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać Iiczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY

Z tego tytuŁu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegŁyrn dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY



v.
Nabyłem(am) (nabyŁ mój małżonek/ z wyłączeniem mienia przynależnego do

,Jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytoria]nego, ich zw!ązków 1ub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę działafność gospodarczą (należy podac formę prawną
i przedmiot działafności) : NTE DOTYCZY
- osobiście : NTE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegŁym przychód
i dochód I,v wysokości: NrE DOTYCZY

2. Zarządzam działafnością gospodarczą lub jestem przedstawicie]em,
pełnomocnikiem takiej działafności (należy podać formę prawną
i przedmiot działa].ności) : NIE DoTYczY

- osobiście: NIE DoTYczY

- wspó}nie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z Eeqo tytułu os iągnąłem ( ę łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NTE DoTYczY

- jestem czŁonkiern zarządu (od kiedy) : NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIII .

lnne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działa]ności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

EMERYTURA - 54.190,88 ZŁ (}rAŁŻEŃsKA WsPolNoŚĆ }rA,rĄTKoWA)
DIETA RADNEGo - 15.405,36 zl. (MAŁŻEŃSKA łIsPÓLNoŚĆ !łrA.TĄTKowA)



DOCHÓD ŻONY:
EMERYTURA - 18,327,44zl.(MAŁŻEŃsKA WsPÓLNoŚĆ rlrAiIĄTKołIA)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.0o0 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode1 i rok
produkcji):
ToYoTA YARIS -osoBoWY z 2oo4R. - (MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ ueoĄrxowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki Qraz warunki, na jakich zostały
udzie]one (wobec kogo, w zw iązku z jakin zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) , iż na podstawie art.233 S 1
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia woIności.

SANOK, 26 kwietnia 2013r.

,Manaoz
.,---ę

(niejscowość| data)

>>Ł
(podpis )


