
ośwrłocznNlr MAJĄTKowE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosĘ1

Sanok, dnia 06 mrca20t4
(miejscowośó)

Uwaga:
r. ońta składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ

"nie doĘcąv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnych składników

majątkowych,
aocńóaow izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkołvym obejmuje również wierrytelnoŚci pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotYczące adresu

zamieŚzkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

cZĘŚC A

J a, niżej podpisany(a), DA\ilID MATEUSZ ROMEROWICZ " " " " ",
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.11.1985 w BRZOZOWIE.

sTARosTwo PowIATowB w sANoKU, stanowisko- PoDINSPEKToR
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzińalnoŚci gosPodarczej Przez

|rouy pełniące funkcje publiczne (D;. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.7I5 i Nr 162, Poz. IIŻ6, z 1999 r. Nr 49,

por.'i13, i zooo.. Ń zo, poz. 306 ofaz z Żooz ,. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz, 1806) oraz ustaw} z dnia

5 czerwca1998 r. o ru^orrądrie powiatowym (Dz. IJ,zż00| r, Nr 142, poz,1592 orazzŻ0O2r. Nr 23, Poz.2Ż0, Nr 62, Poz,

558, Nr l13, poz,984, Nr tŚl, póz.1271, Nr żÓO, poz,168s i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oŚwiadczam,

że posiadam wchodzące w skłał małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnY:

il.
1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY §rtuł prawny: . NIE DOTYCZI
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wańości: NIE DOTYCZY Ęrtuł PrawnY: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:
rod)ajgospodarstwa:NIE DoffCzY,powierzchnia:NIE DOTYCZY o wańoŚci:NIE DOTYCZY......,.""""",

rodziiźauuaowy: NIE DoTyCZ1g........,..... §Ąuł plawny:NIE DoTyCZy......,.....

Zteglq,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: . NIE DoTYCZY. ..o wartości: NIE DOTYCZX...,.,....,.

m.
posiadam udziaĘw spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udzińów: NIE DOTYCZY..

udziaĘte stanowiąpukiet*ięk."y niżlOoń udziałów w spółce:, NIE DOTYCZY""""""
ztegśryiiuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:. NIE DoTyCZy.

?z"ł-o1' Ą-"^,o.,n^



Iv.
posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY.
akcje te stanowiąpakiet większy niż 1,0oń akcji w spółce; NIE DOTYCZY........,...

Ztćgotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doclród w wysokości:. NIE DoTyCZ11.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżon ek, z wyłączęniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej państwowej ósoby prawnej, jednostek samorządu tery,torialnego, ich związków lub od komunalnej osobY Prawnej

nastipujące mienie, ńo.. poaió gńo zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabYcia, od

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleĘ podać formę,

prawną i przedmiot działalności): . NIE DOTYCZY,
- osobiście ..... NIE DOTYCZY,
- wspólnie z innymi osobami.,. NIE DOTYCZY""""""
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wYsokości:NIE DOTYCZY""",

ż. Zańądlamazińnoscią lorpodu."zą lub jerie. 
- 

pr".dstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(na|eĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności):..... NIE DOTYCZY,
- osobiście.. NIE DOTYCZY.........",
- wspólnie z innymi osobami,,......,. NIE DOTYCZY,
Ztego§łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: . NIE DOTYCZY........

\rII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,. NIE D_o]YCm.,......

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):.. "", NIE DOTYCZY,
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE D_oTyCZy.,.,........
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,..],],NIE DoTyCm....,................

it"go§rtufu osiągnąłemftłam) wioku ubiegĘm dochód w_wysokości: " NIE DOTYCZY
Z, W s'pOłłzielniach: "" NIE DOTYCZY""""

- jesLm członkiem zarządu (od kiedy): Nm DOTYCZY""""""""
_ jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY........,......,...

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..:.:...,,.,.NIE DoTYCZY..,...,..,,....,.

Ztegorytułu osiągnąłem(ęłam) w roliu ubiegłym dochód w 
_ 
wysokości: .. NIE DOTYCZY

3. W ńnclacjach prowadzących dzińalnośó gospodarczą Nry DoTyCZy.
- jestem cŹłonkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY"""""
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE_joTyCZy......,,.....,..
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY...........

it"go§tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: , NIE DOTYCZY,

VIII.
Inne dochody osiągane zsuhlzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej llb zajęĆ, z Podaniem kw_ot uzYskiwanYch

z każdegcl Ętułu: noćńón ż rvrrrł.u zATRUDNipNtł w sTARoSTWIE poWlAfoWYM W SANOKU : 28 .ż09 ,9'7

lx.
Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżej 10.000 ńoĘch (w pr4padku pojazdów mechanicznYch naleŻY PodaĆ

markę, model i rok produkcji): ......,...., ", NIE DOTYCZY,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 ńoĘch, w.tym zaciągnięte kredyty i PoĄczki oraz warunki, na jakich

zostaĘ udzielone (wobec tóo, \ł/ 
' rvłiązku -Z jakim zdarzeniem, w jakiej



Miejsce położenia

1, NlE DoTYOZY

2. NlE DoTYCZY

3. N|E DoTYCZY

4. NlE DOTYCZY

Sanok, dnia 06 matcaZDl4r.
(miejscowośó, data)

rŃi.*łX"i*".t .Slie.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

' Ńi e aotyc zy r ad ladzor czy ch sp óŁdzie lni mies zkani owych,

nieruchomości wymienionych w punkcie ll częściA (adres):

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podslawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

(podpis)

produkcji roślinnej i zvvierzęcej, w formie i zakesie


