
ośWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

czaszyIl I dnia 26 kwietnia 2ol3r.
(mie j s cowoś ć )

uvraga :

1. Osoba składajaca oświadczenie obowiązana jest do zqodnego z prawdą/
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest określic przynależność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do rnajatku odrębnego i najątku objętego
maŁźeńską wspólnością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy najątku w kraju i za
granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejrnuje również wierzytelności
pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia ZaWaILe są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), MAREK szPARjA ( lodowe : szPARjA )
(iniona i nazwisko otaz nazwisko rodowe)

urodzony (a ) 2!. 09 .1959R W oI,cHoviEJ

PODKARPACKI ZARZĄ.D DRÓG WO,rEWODZKICH W RZESZOWIE - TNSPEKTOR NADZORU

RjADNY POWIATU SA}IOCKIEGO
(niejsce zatrudnienia/ stanowisko Lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001, r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2OO2x.
Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984, Nr 153, poz. 1,21l,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214. poz. 1806),zgodnie z art, 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodząee w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój mająŁek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zglomadzone w walucie polskiej: ok.64.3L7 /OO ZŁ
(MAŁżEŃSKA WsPÓlNość MA,,ĄTKoWA)
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- - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 14.455,6? USD
(MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚc MA,IĄTKoWA)

- papieTy wartoŚciowe: NIE DoTYczY

II .

1, Dom o powierzchni: ],) 268,4 m2, o wartości: 500.000 ZŁ
2) !65 |5 m2, o wartości: 4oo.ooo zŁ

- tytuŁ prawny: MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA.'ĄTKoWA

2, Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY

3. Gospodarstwo ro]_ne:
xodzaj gospodarstwa: EKOLOGTCZNE powierzchnia:3,90 ha
o v.]artości: 15.000 zŁ
rodzaj zabudowy: BUDYNEK GosPoDARczY, Bt DYNKI oPTsAbIE W cz.1I
PKT.l,ppkt.li 2
tytuł prawny: MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA,IĄTKoWA

Z tego tytułu osiągnąŁen(ęłam)w roku ubiegłym przychód - ok.4.500 zł,
i dochód - ok.3.800 zł.
w wysokości : tqłłŻpŃst<l, vrsPÓLNoŚc MA,'ĄTKoWA

4. Tnne nieruChomości:
powierzchnia:

1/ grunty Ieśne - o pow.0,62 ha
o wartości - ok.7.000 zł.
tytuł prawny: MAŁŻEŃSKA WsPorNoŚĆ MA,'ĄTKoWA

III.
1. Posiadam udziały w spólkach hand}owych z udziałem powiatowych

osób prawnych 1ub pr zeds iębi orców, !.J których uczestniczą takie
osoby - należy podać ]iczbę i emitenta udziałóW: NTE DoTYczY

udziaŁy te stanowią paki-et większy niż 10% udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naIeży podać
Iiczbę i emitenta udziałów:
NTE DOTYCZY

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

,/ lźu L-a,ę,.ż+ ?
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z Lega tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje W spółkach handloi^/ych z udziaŁem powiatowych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet Większy niż Io% akcji w spóŁce: NIE
DoTYczY
Z tego tytułu os iągnąŁ em (ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2, Posiadam akcje w innych spó}kach handlowych - na]eży podać Iiczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

v.
Naby}em(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do

Jego maj ątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pańStwowej osoby
prawnej , j ednostek samorządu terytorialnego, ich zw iązków fub od
komunaInej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

VI .

1, Prowadzę działa]ność gospodarczą (naleźy podać formę prawną
i przedmiot dzlałalności) : NIE DoTYczY

- osobiście NTE DoTYczY

- wspólnie z innlłni osobami NIE DoTYczY

Z teqo tytuŁu os iągnąłem ( ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód W Wysokości: NIE DoTYczY

2. Zarządzam działa]"nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności (na}eży podać formę prawną
i przedmiot działaIności) : NIE DoTYczY

- osobiście NIE DoTYczY
- Wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

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



vII.
W spółkach handlowych (\az\,.ła t siedziba SpóŁki): NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY

Z Eego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIIT .

Inne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnienia 1ub innej działafności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytuŁu:

- UMowAoPRACĘ - 77,713'30ZŁ.(
_ UMoWAZLECENIE - 16,240,00Zł,.(
- PRA\ilAAUTORSKIE - 2.0l8,75ZŁ.
- ZFŚs - 332,50 zł. (M
- DIETARADNEGO - 15.405,362Ł.(M
- Dochód z pozostałych przychodów ewidencjonowanych - 17.100,00 Zł.(MAŁŻEŃSKA
WSPOLNOSC MAJĄTKOWA)

DOCHÓD ZONY
- Emer}tura
- Dochód z działalności

- 16.446,56 ZŁ (MAŁZEŃSKA wsPÓLNoŚc vru.ąrxowł;
- 36.910,06 ZŁ (MAŁZEŃSKA wsPÓLNoŚc nłłrĄrrowł;

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, modeI i rok
produkcj i ) :

1/ VoLKSWAGEN TIGUAN 2o1o (MAŁŻEŃSKA WsPÓlNoŚĆ MA,JĄTKoWA)
2/ PEuGEoT PARTNER 2oo9 (MAłżEŃSKA $lsPóLNość MAJĄTKoWA)

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości po\^ryże j 10.000 złotychI W tyn
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz lrarunki, na jakich zostaŁy
udzielone (wobec kogo, w zw iązku z jakin zdarzeniem, w jakiej
wysokości):KREDYT konsumpcyjny - PKo BP s.A I oddział w sanoku
- stan zadłużenia na dzień 3!.!2.20L2l. - ok. t5.625,06 ZŁ,
(!4AŁżEŃSKA łIsPólNość MAJĄTKoWA)



czĘsc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), tż na podstawie art.233 § 1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy }ub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wo]ności.

CZASZYN, 26 kwietnia 2O73r .

/r:? 4-*"^"
(niejscowość, daLa) (podpis )


