
ośwIADczENIE MAJĄTKoWE
radn€go powiatu

Sanok , drria 25 kwietnia 20!4t.
(mie j s cowoś ć )

1. osoba Składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodneqo z prawdą,
staranne9o i zupełnego wypełnienia każdej z rublyk.

2. Jeżelt posZcZe9ólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, naLeży Wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
nalżeńską wspófnością maj atkowa.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy
granicą.

5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje
pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania , składaj ącego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomośc.i.

czĘŚĆ A

,Ja, niżej podpisany (a) , IIARIAN FUTYi{,A ( rodowe 3 FuTYldA )

(źmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) - 12 kwielnia 1948. PAKOSZOWKA

EMERYTURA - ZUS
&ADNY POWIATU SANOCKTEGO

(niejsce zatrudnżenia, stanowisko 7ub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001, r. Nr 142, poz.L592 oTaz Z 20a2r.
Nr 23, poz. 22Q, Nr 62. poz. 558, Nr 113, paz.984, Nr l53, poz. L27l,
Nr 2oo, poz. ]_688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arL. 25c tej ustawy
oświadczam, żą posiadan wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej J.ub stanowiące mój majątek odrębny:

T.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie po}skiej: ok. 98.000 zŁ.
ldAŁŻEŃsKA wsPÓT.NoŚĆ !łĄ,rĄTKoWA
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

- papiery Wartościo\.1,e: NIE DoTYczY
NA KWoTĘ: NIE DoTYczY

majątkuwkra;uiza

również wi er zytelnoś ci



II.
1. Dom o powierzchni: 94 m2, o wartości: ok, 245.000 ZŁ

- tytuł prawny: MAŁŻEŃsKA wspór.NoŚĆ uA,rĄTKovlA
2. Mleszkanle o powierzchni; 29 m2 o Wartości: ok. 115.000 zł.

- tytu1 prawny: MAłŻEŃSKA W§PÓLNoŚĆ uĄ.rĄTKoWA
3. Gospodarstwo ro]_ne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 88 ara
o Wartości: ok. 15.000 zŁ
rodzaj zabudowy: BI'DyNEK opisany w części IT, Pkt.1 oŚwiadczenia

- tytuł prawny: !4AłŻEŃSKA łIsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA
Z Łego tytułu os iągną} em (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHÓD : ok. 25o,oo zŁ DocHÓD : ok. 2oo zŁ.
- ldA&żEŃsKA wsPÓI.NoŚĆ MA,'ĄTKoWA

4. 1nne nieruchomości: NIE DoTYczY
powierzchnia: NIE DoTYczY
o Wartości: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY

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

osób prawnych lub pr zeds iębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NTE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 108 udzialów w spółce:
NIE DOTYCZY

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

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - naIeży podać
1iczbę i emitenta udzialów: NIE DoTYczY

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

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaŁem powiatowych
osób prawnych 1ub prz eds iębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać 1iczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

Iv.
1.

akcje te stanowią pakiet większy
DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w
NIE DOTYCZY
Posiadam akcje w innych spóŁkach
i emitenta akcj i: NIE DoTYczY

niż 103 akcji w spółce: NIE

roku ubiegŁym dochód w wysokości:

handlowych - należy podać 1iczbę

z Leqo tytuŁu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegŁym
NIE DOTYCZY

2.

dochód w wysokości:



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do

.Tego rnajątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorZądu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod]_egało zbyciu
W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .
1,. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną

i przedmiot działaIności) : NIE DoTYczY
- osobiście: NIE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z Lego tytuŁu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w Wysokości: NIE DoTYczY

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pr zedstawici e lem,
pelnomocnikiem takiej działalności (należy podać folmę prawną
i przedmiot działa],ności) : NIE DOTYCZY

- osobiście: NIB DoTYczY

- Wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z tego tytułu oS ią9nął em (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vTI.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DoTYczY

- jestenr członk.iem zarządu (od kiedy): NIE DoTYczY

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ; NIE DOTYCZY

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

vIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności
Zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

EMERYTURA - 56.143,98 ZŁ (MAŁŻEŃSKA WsPÓlNoŚĆ }rA.rĄTKoWA)
DIETA RADNEGO - 15.405,36 zł. (MAłŻEŃSKA WsPÓlNoŚĆ !{AiIĄTKoWA)



DOCHÓD ŻONY:
EMERYTURA - 19.085,04Zł.(MAłŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA.'ĄTKoWA)

Ix.
SkŁadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych na.Ieży podać markę, mode] i rok
produkcj i) :

ToYoTA YARIS - osoBolrY z 2oo4R. - (ldAŁŻEŃsKA l9sPÓLNoŚĆ ała.rĄtxowe)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 ZŁotych| w t!.m
zaciągnięte kredyty I pożyczki oraz warunk.i, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w związku z jakin zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składan świadomy (a) , iż na podstawie art.233 § 1
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

sANoK, 25 kwietnia 2o!4r.
,Żełrł ełrz- tlł ',47.-*ł

(niejscowość, data ) (podpis )


