
OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
sekretarza powiatu

Sanok, dnin 2013-03-19
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, slarannego i xupełnego wypełnienia
każdej z rabryk,

2, Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie
dotvczv".

3, Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jesl okłeślić przynależność poszczególnych skladników
majqlkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego malżeńskq wspólnoścĘ
majqlkowq.

4. Oświadczenie majqtkol,e dollczJ, majqtku w kraju i za granicq

5. Oświadczenie majqtkowe obejmuje łównież wiełqtelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte sq infomacje jawne, w cąści B zń informacje niejawne doĄlczqce adresu
zamieszkanfu składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpisany(a), Marian Jerzy Kunc,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15 sielpnia 1951r. w Warężu

Stalostwo Powialowe w Sanoku - Sekfelarz Powiatu,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami usta\ y z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go_
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr i06, poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz. 715 i Nr 162,
poz, lIż6,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr214,poz.l806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. |59ż oraz z żOOż
r. Nr 23, poz. ż2O,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. 127l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806),
zgodnie zań,25c tej uskwy oświad.czam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężme:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 25.000, 00 PLN

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie doĘc4y

..._ papiery wartościowe,. nie dolyczy
na kwotę:

il.

1, Dom o powierz chni: nie do4lczy lł, o wartości: nie doryczy tsĄuł prawnyi nie dotycz))

2. Mieszkanie o powierzchni: 48 m2, o wartości: 66.000,00 PLN ĘĘ:ł prawny: wspólność ustawowa mułżeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ugorJJ, powierzchnia: 0,93 ha

o wartości: 3.500,00 PLN
rodzaj zabudowy: nie do1,czy

§tuł prawny: wspólność ustflwowa małżeńska

Z tego Ętułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wys okości: nie dotyczy



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie do tyczy

o wartości: nie doó)czJ,

Ęłuł prawny: nie doł)cz!,

ilL
posiadam udziĄ w spółkach handlowych - naleĄ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doryczy

udziały te stanowią pakiet większy niż l\Yo udzińów w spółce: nie dotyczy

Z tego |ćułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dołczJ,

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta ak cji: nie tloĘczy

akcje te stanowią pakiet większł, niż 10% akcji w spółce: nie doĘczy

Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w *ysokości: nie dolyc7y

v.
NabYłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mietia prryna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter5.torialnego, ich związków lub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
l, Prowadzę działalność gospodarcz{ (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalno ści): nie dolyczy

- osobiście nie clolyczy

- wspólnie z innymi osobami nie doĄlczy

Z tego Ętufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĄlczy

Ż. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

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

- osobiście nie dotyczy

..._ wspólnie z innymi osobami nie dolycz))

Z tego §ćułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.

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

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie doSczy

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyc4y

Z tego Ęrtułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wys okości: nie dollczJ,

2. W spółdzielniach: nie dolyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dołczy

-jestem 
członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): nie dolycąy

- jestem człoŃiem komisji rewiryjnej (od kiedy): nie dołczJ,

Z tego §łułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycxy



3. W fundacjach prowadących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem 
członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dob,cz),

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

Z tego ĘĄułv osiągnąłem w roku ubiegĘłn dochód w wysokoś ci: nie dolyczy

\1IL

Inne dochody osiągane z §tufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
uryskiwanych z każdego §tułu: z tl|łu zfllrudnienia w Starustlrie Powialowym -

świ adczenie emerytal n e współmalżon ka

lub zajęć, z podaniem kwot
83 543,42 zł
19 396,64 7ł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w prrypadku pojazdów mechanicznych należy
podaĆ markę, model i rok produkcji): samochód osobow! Mitsubishi - tok produkcji 2010 współwlasność
malżeńska

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w §m zaciągnięte kred},ty i poĄczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w nviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej Wysokości): -K/e/Jr,
golólokolp)' znciqgniętJ, w Banku PBS o/Sanok na okłes 3 lat od 20l0r. nl zakup samocltodu.

Powyższę oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za podanie nie_prawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanak, 20l3-03-I9
(miejscowość, data) (podpis)

' Niewłaściwe skeślić.
2 Nie dotyczy działalności w},twórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa lodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzsrczych spóldzielni mieszkaniowych.


