
lffiwt;;11i;;,,;;

? B {/1|iĄ

ośWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

sA}loK, dnia 28 kwietnia 20!4r.
(mie j scowość )

uwaga 3

].. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują 1{ konkretnym przypadku
zastosowaniaI na]_eży WpiSać''nie dotyczy''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i majątku objętego
małźeńską wspóInością naj ątkową.

4. oświadczenie o Stanie majątkowyn dotyczy majątku w kraju i za
granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkow}ryn obejmuje również wierzytelności
pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania sk}adającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ADA}! ToMAsz DRozD ( rodowe : DRoZD )
(imżona ż nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony ( a ) 20. 08.1974R W sANoKU

F.Il.U. PRoFIT -liIŁAscIcIETJ

RADNr POWIATU SANOCKIEGO
(mżejsce zatrudnienia, stanowisko 7ub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1-998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001, r. Nr 142, poz.L592 oTaz z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz.984, Nr 153, poz. l27l,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 2]_4, poz. ]_806), zgodnie z arL. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgIomadzone w wafucie polskiej: NIE DoTYczY

r



- środki pieniężne zgromadzone

- papiery wartościowe : RAFAKo
na rartość - ok. ].2.000 zł.

w walucie obcej:

- 1.700 Eztuk
( własność)

NIE DOTYCZY

TI.
1. Dom o powierzchni: NIE DoTYczY m2, o wartości: NIE DoTYczY

tytui prawny: NlE DoTYczY
2. Mieszkanie o powierzchni: o wartości: NIE DoTYczY

tytuŁ prawny: NIE DoTYczY
3 . Gospodarstrło ro]-ne :

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o Wartości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
z Eego tytulu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
W WySokości: NIE DoTYczY

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia; PAWILoNIK HANDLollrY o PoW. 44m2 (cAaoŚĆ), DZIAŁKA NA
KTÓRE,I PosADoWIoNY JEST w/W PAWIIJoNIK o PoW.93m2 ,(cAŁoŚĆ)
o wartości: DZIAŁKA + PAWILoN ok.60.000 zŁ

tytuł prai^iny: WsPÓł.,WŁAsNoŚĆ w czĘŚclĄcH tIŁAllKoI{YcH L/to z cAeoŚcl

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

osób prawnych }ub pr zeds iębiorców, w których uczestnj_czą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 1,0Z udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

Z |ueqo tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spóŁkach handlowych - naIeży podać
]iczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

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

Posiadam akcje ł\r spółkach handtowych z udziałem powiatowych
osób prawnych lub przeds iębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać ]_iczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż tOż akcji w spółce: NIE
DoTYczY

Iv.
1.



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

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

Z Leqa tytułu os iągnął em (ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Nabyłem(am) (nabył nój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do
Jego majątku odrębnego)od Skarbu Państv.,a, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zw iązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od koqo:
NIE DOTYCZY

vI .
].. Proh,adzę działalność gospodarczą

i przedmiot działa]ności) : FIRMA
czĘŚc] sAM. sERWIs sAldocHoDoWY

- osobiście TAK

- wspólnie z innymi osobami NTE

Z Lego tytułu os iągnął em (ęłam) w
i dochód w wysokości: Przychód:
Dochód: 33 .594,50 zł

(nafeży podać formę prawną
PRYvilATNA (os. FIzYczNA) , IiANDEL

DoTYczY

roku 2 013 przychód
283 .O29,58 zł,.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pr zeds tawiciel em,
pełnomocnikiem t,akiej działafności (nafeży podać formę prawną
i przedmiot działalności): NIE DoTYczY

- osobiście

- wspólnie z

Z teqo tytułu
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

innymi osobami NIE DoTYczY

os iągnąłem (ę łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.
W spóŁkach handlowych (nazwaI siedziba spółki) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem

- jestem członkiem

- jestem członkiem

zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

rady nadzorczej (od kiedy): NTE DoTYczY

komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY



z teqa tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIII .

Inne dochody osj_ągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej działaIności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

DoCHÓD_DIETA RADNEGO PoWIATU - 15,405,36 ZŁ ( własność)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zŁotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode1 i rok
produkcj i) :

1/IJAND RovER FREELANDER 1998R. - vlŁAsNoŚc
2/ AuDL A8 4.2 QuATTRo z 1998r.- !{ŁAsNoŚĆ
3/ iIACIIT TE§ 72o BT z 2010r. - wŁAsNoŚĆ

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej
Zacią9nięte kredyty i pożyezki oTaZ
udzielone (wobec kogo, w zw!ązku z jakim
wysokości) : NIE DoTYczY

czĘŚĆ B

Arj ra< zrni__-l-

Kodek su k".;;; " ;:"ili :"il ";1'"xlT".';/,pozbawienia wofności.

SANOK, 28 kwieŁnia 20!4r .

łP ,0.4.f.Ctł, ł
(niej scowośó, data )

10.000 złotych, W tym
warunki, na jakich zos tały
zdarzeniem, w j akiej

iż na podstawie art.233 § 1

zatajenie prawdy grozi kara

(pódpi ś )


