
ośWńDGzENiE llirAJ ĄTKowE
członka zarządu powiatu, sel."Ar9.-. r^u,iałl., §k jnej

Sanok, dnia Żż.aĄ.?aft r.
(mieiscovJ9ść}

l.,}--5ga:

1. O_§9ba składająca oświadczenie obovyiązafla Je§t do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnie_
iilc taa{rę, a lvi,ry6.

2. JeżeIl poszczegótne rubrykl nle maJdulą w konkretnym srzypadku za§tosowanla, należy wplsać _nle doĘ-

3. osoba skhdaiąca oświadczenie obowią3ana iest okrślić przynal€żność poszczĘóhych składników mająt_
kołiych, doehódów ieobowlĘźań do mejątku odĘbn€go i maJątłiii obięt€so mil*eństą vi,spólnośeią ńi-
lątkoWą,

lL ośrfiiadcz€niB majątkotfie dctycry mą'ąt*u $, kraju i ze gianicą.

5. oświadczenie maiątkowe obeimuie również wierzytelności pienĘżr€.

3, iil eżęŚ€i A ośęiadcżeRiĘ 
=aiięńe Ę iftfoffiaeić jdiUfrĘ, w cEą+-i 

= 
zaó ifr'roffiaci= friGiów-e ą'oiycące ed-€_

§U z8miąlźkenlE składEiąeege ośrffI8dezcnic olez ml€ls€E położ€nle nleruehomojścl,

r:rc€ć l

rrlź, l llćl'J PuulrlDdl lytarI i-l'aidcmai och,
(imlona l nażaliisko oraz nazwisko rodow€)

U!,odzony(a) lo.o5, ,!959 w senoku

Urżąd Miasta W sanoku- sekretaź Miasta, - radny lady powiału sanockiego,

eżłon€k ZarząCiu Pówiaiu sańóćj<iegó,
(mie.isce żatrudnienia, sianowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z praepisami uł3l. Y z dP.ia 21 si€ęPt.ia '|.9g7 r. a Ęl,anicz€niu prgldadzenia Ęi*alfioźci go-
spodarczgj pż§z osoby pgłniąc€ iJnkcje publiczn§ (Dz. L]. Nr 106. poz. 679, z 199a r. N!, 113, Poz.715 i Nr 162,
Boż. '1126, z 19=q=q r, Nr 49, 9oZ. 483. z 2000 r- N!,26, 99Z. -3c§ oęZ ł 2@2 r. Nr 113. 9Oz. =q84 ! Nr 2,!4. 9oz.18o§} 9rąz
ustawv z dnia 5 czerwca 1g-ą8 I. o samoEĘdzie Dowiatowym (Dz, U, z 2001 r, i.jr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r, Nr 23.
Foz. 22q N. §2, paz. 558, Nr '1'!3, FQ=, .q84, N. 153, p-Óz. 1271, Nr 20t}, p€. ,!€8E i Nr 214, Faz. 18cĘ), zgc4!"!ie
z zrt. 25. t_i Usta.ły oŚ,4!adczaa1. że .osiadefl,! wch,JcEĄce w sŁ.ł€d m3Łeńskiej wspólnośCi fl,lajątkorłl._j lub sta_
nńwial.6 !!]ńi rnriĄiAk ^.i,Ąhń!r

l.

Zesoby pjeniężne:

- środki pieniężn€ gromadzone W Walucie polskiej: 39500 zł - małżeńska wgpólność majątkowa

- śiadkj pien;ęż-e giem=d=one ..* walueie oi€3i: nie d3tycźy

- papi€ry Wartościowe: nie dotyczy
^, 

l!\.ń:lA. ńió .{ńłrH/

Dom o powieźchni: 138 m2, o wańości: 400 tys. ż. Muł prawny: własnośó -malźBńska wspolność majątkowa

Mieszkanie o powieĘchni: nie dotyĘy rn2, o wańości: ni6 dotyczy tytuł prawny: nie doty4zy

§osp|3{iaiErtro |tIn€:

rodzaj gospcders§va: nie dotyczy, powieruchnia: nie dotyczy l

o wartości: nie dotyczy
.-.i--_i =_ł._! !ł^..rn!, ^i^ ..l^ł!!--!!l!fl€l:Juu+;ri, l ll= Uutr!e,

tyttjł prawny] nie dotyczy

Z iego q^ufu osiągnątem(ętam) W roku ubiegłym przyńód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

ll

1.

2.



{. inne nlei-uc,f]omo§cl:

powłerzchni€: dzłałka o pow, ??56 ń2, zabudowana domem wymienionym w p.l1.1

o wańości: około 90 tys. zł

t}-łL+ p:"=,.r,i"|;,,: +l=sność-m+=3ńske,!.,€i-1ć,!ncźć iisjąiko".-J=

lll.

Posiadam udził W spółkach hendlowych - nateży podać iiczĘ ł emitenta Udziałow:

nl€ aqayqzy

*cziały te stanclvią pakiet Więks=y niź 10% udziałó\# W spółce: nie dotyczy

Z tegc Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

P€iad§rn 8kcie W gpółkach h8ndlowych - należy podaĆ łiczĘ i emitent6 akcii:

Midesł3o, Petrolinv-327, Boryszew-3069, PBs Fin_4130, orcogrup€4o, stalproduK_15 - małżeńska wspólncśó
iiiaJąrF,u$e

akcie te stanowią pakieł Większy niż ,10% akcii W spólce: nie dolyczY

Z tego Mulu osiągnątem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokościj nie dotyczy

V,

Nabyłem(am} (nabył mói matżonek, z wyłąpzeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu PBństWE, innej peństwowej ogoby prewnej, iednogtek samorządu terytorialnąo, iń a iązków lub od ko-
munainej osoby Prawnej nestępującs mienie, które PodiĘało zbyciu w drodze prżetargu _ należy podać opis
mjenie i d3tę iisbygie, oJ kogc: nie doiycEr-

Vl.

1, Prcwadzę działelność gcspodarczą2 (na|eży podać forrnę prawną i przcdrniot dżiałalności); nie dctyczy

- 
U§(JUl§ur' l llr' u{Jty(JLy

- wspólnie z innymi c9ob8mi nie dotyczy

Z tego tytulu o§iągnąłem(ęł9m) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

2 Zsnąrl;=7 d=ialslncścią gospoderezą lub jeslcm piEedetewicieiem, p4ncmccłikiem iskiej d2iet5lności

(należY podać forńę prawną i pźedmiot działalności); nie dotyczy

- osobiście nie cotyczy

- w§polnie z lnnyml o§ooaml nl6 ootyezy

z tego tytułu osĘ§nqłem(ęłam} w foku ubiĘłym dcchód łv wygokości: nie dotyczy

i. it śpdłkach handiów}ąĘ (n,aźwa, sicdziba sp#ki): ńie fjotycży

- je§tem cżłonkiem zarrądu (od kiedy}: nłe dotyczy

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jeeiem Cżłcłki6m konisji re!.viżijnej {od kied,y}: łi3 doiyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłwn dochód W Wysokości; nie dotyczy

2. W spótdzielniach:

nie dotvcztł

_ jestem członkiem zażądu (od kiedy): nie dotyczy

- jóstcń óźionkiem rady naduorezai" 1oo xieoy): nie dotyczy



- jóstam eułońkićfri komis,ii ięwizyjnej (ord kiedy): nic doiyezy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rcku ubiĘłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

3, !^J iuncsc,jaoh prcĘaL4ząc.yclr działa|ność gGs.podafcną:

nie dotyczy

- je§tem człicnkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jeslem ez]onkięm redy nadzarEej (od kledy): nie dQtyPy

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

Z tago Mułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dóchód W Wysokości: nie dotyczy

lnne dod}ody osiągane z lylńu zatrlńńenia lub innej dżaralńośń zarobkowej lub zĄęć, z podańem kwol
uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z t!łułu umowy o pracę - 113079,18 zł. brutto, diety radn€go 16756,68 zł,
- mafżeńska wspólność mająikowa

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 zlotych (w pżypadku pojazdów mechanicznych naleźy
podaĆ markę, mod€l i rok produkcii): samochód osobowy Renault Laguna, rocznik 2oo5, samochód osobowy
MaECia Cx 7 - 2007r. - małżeńsi<a wspóiność majątkowa

x.

Zobowiąźania pienięźnc o wańośei powyźei lc 00c złoiye,h, w tym żaciągnięte lffcdyiy i pożyczki oraz werunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W zwiąu ku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):
25.3a9 ź, bank BZI/BĘ kedyt konsumpcyjny - 6,99%, - spłata do 29.06.2015 - małżeńska wspólność majątkowa



Pó\ły'Ż§ze oŚWiadcu€nię skłidam Świadomy(e), iż na podsiawic ań_ 233 § 1 Kodeksu kamego za podenic Ri6-prawdy lub zatajenie prawdy gfoż kal-a pozba,,./ienia wolności.

sańok, 22,04_20i3.
(mielsc{tvość, data)

1 Ni6wla§jw6 skraślić.
2 Nie dotyczy dzia}alnoŚ9i Wytlvór€e,i ul rolniglwie W zakgsie produkcji roślinnei i zwiełzęcer, w formie i zakresie gosPodar-
. stlva mdzinn€g€.
" Nie doiyczy rad nadzoFźych spółdzielni mieszkaniowych.


