
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

CzaEzynt drria 29 kwieŁnia 2OL4i.
(miej scowość )

Uwaga:
1. Osoba składajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego i zupeŁnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależaość

poszczegóJ_nych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i majątku objętego

4.

5.

małżeńską wspó]_nością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowyrn dotyczy

Oświadczenie o stanie majątkow\nn obejnuje
pieniężne.

najątkuwkrajuiza

również wierzytelności

6. W części A oświadczenia zawarte są infornacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składajacego
oświadczenie oraz miejsca poŁożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), MAREK SZPARA ( rodowe : SZPARA )
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) - 2!.09.1959R W oLcHoWEaI

PoDKARPACKI zARzĄp DRÓe wo,rEwÓDzKIcH ri RzE§zowIE - INSPEKToR NADzoRu

RADNY PoWIATU sArirocKIEGo
(niejsce zatrudnźenia, sEanowisko 7ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2a0I r. Nr 142, poz.L592 alaz z 20a2r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr ]"13, poz.984, Nr 153, poz. t27L,
Nr 2oo, poz. 1688 i Nr 214 t poz. 1806). zgodnie z aY1c. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadan wc}rodząee w skład małżeńskiej wspólności
majątkoirej ]-ub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
ZaSoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 48.430,49 zŁ
(MAŁŻEŃSKA WsPÓT.NoŚĆ MA,,ĄTKoWA)
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- - środki pieniężne zgromadzone w wafucie obcej: L4.574,90 USD
(uAŁŻEŃsKA wsPÓLNoŚĆ MA.IĄTKoWA)

- papiery Wartościowe: NIE DoTYczY

II.
1. Dom o powierzchni; 1) 268,4 t.lz, o Wartości: ok.500.000 zŁ

2) L65,5 m2, o wartości: ok.400.000 ZŁ
3/ LtO m2 ( L/3 udziału w cał'ości budynku),

o Wartości: ok.60.000 zŁ

- tytuł plawny: 1/ MA&ŻEŃSKA wsPÓ[.NoŚĆ MA,rĄTKowA
2,/ t{AŁżEŃsKA vrspóLNość !ĘJĄTKo!{A
3/ TrŁAsNoŚĆ oDĘĘBNA (1/3 udziału w całości

powierzchni budynku, Ej. L/3 z 110 m2 )

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY
tytuł plawny: NIE DoTYczY

3. Gospodarstwo rolne:

r/todzaj gospodarstv/a: EKOLOGTCZNE powierzchnia: 4,2855 ha
o wartości: ok.15.000 ZŁ
rodzaj zabudowy: BUDYNEK GosPoDARczY, BI,DYNKI oPISANE W cz.II
PKT . 1, Ppkt . ].i 2
tytuł prawny: MałŻgŃsKA WsPÓLNoŚĆ MA,'ĄTKoWA

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód - ok.4.500
zł. i dochód - ok.3.800 zł. W Wysokości: lłaaŻsŃsKA WsPÓLNoŚĆ
llA,rĄTKoWA

2/ rodza1 gospodarstwa: roltle powierzchnia: 0,9999 ha
rodzaj zabudowy: BI,DYNEK GosPoDARczY,
tytu} prawny: wŁAsNoŚĆ oDRĘBNA (1/3 udział,u rł całości
powierzc}rni - 0,9999 ha oraz budynku gospodarczego)

o \,iartości: ok.15.000 zŁ ( wartoŚĆ łączna gogPodarEtwa rolnego
oraz budynku grospodarczego )

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

1/ grunty leśne - o pow.0,6682 ha
o lvartości - ok.?.000 zł.
tytuł prawny: MAŁŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ !.{A.rĄTKowA
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III.
1, Posiadarn udzia}y w spółkach handlowych z udziaŁem powiatowych

osób prawnych lub pr zeds iębiorcóW/ W których uczestniczą takie
osoby - nafeży podać ]_iczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10? udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

z Łeqo tytułu os iągnąłem (ę} am) w roku ubieqłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na]_eży podać
1iczbę i emitenta udz iałóW:
NIE DOTYCZY

z Eego tytułu os iągnąłem (ęł am) W roku ubiegłyn dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem powiatowych

osób prawnych Iub przedsiębiorcóW, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet Większy niż laż akcji w spółce: NIE
DoTYczY
Z Lega tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać 1iczbę
i emitenta akcj i: NIE DoTYczY

Z teqo tytułu os iągnąlem (ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:
NIE DOTYCZY

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

.Tego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa/ innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytoria.Inego, ich zw iązków lub od
komunalnej osoby prałvnej następujące mienie, które podfegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .

],. Prowadzę działalność gospodarczą (nafeży podać formę prawną
i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY
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- osobiście NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytuŁu os ią9nąŁem ( ęłam ) w roku ubiegŁym przychód
i dochód W Wysokości: NIE DoTYczY

2. Zarządzam działa.Inością gospodarczą 1ub jestem pr zeds tawiciel em,
pelnomocnikien takiej działafności (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY

- osobiście NIE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytulu os iągnąłem (ęłan) w roku ubieg}ym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

VII .

V,l spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE, DoTYczY

- jesten członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

- jestem czŁonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY

Z tego lytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIII .

Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działafności
zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytuŁu:

- ZFSS

_ UMowAoPRACĘ - 98.481,60ZŁ.(MAŁZEŃsKAwsPÓLNoŚcłlłr4rrowł;
_ UMoWAZLECENIE - 9.200,00ZŁ.(MAŁŻEŃsKAwsPÓLNoŚcłlru4rrowł)

- 359,60 zl. (MAŁZEŃsKAwsPÓLNoŚc nnłI4rrowł;
_ DIETARADNEGO - 15.405,36 ZŁ. (MAŁZEŃSKAWSPÓLNoŚc vrłr4rxowł;
- Dochód z pozostaĘch prrychodów ewidencjonowanych - 69.108,00 Zł.(MAŁZEŃ§KA
wsPóLNość MAJĄTKoWA)

DOCHÓD ZONY
- Emerytura
- Dochód z działalności

- 17.141,56 ZŁ (MAŁZEŃSKA wsPÓLNoŚc ual4rrowe;
- 7,|57,00 zŁ (MAŁŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ łlłrĄrxowł)

Ix.
SkŁadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów rnechanicznych na]_eży podać markę, mode1 i rok
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produkcj i) :

1/ voLKswAGEN TTGuAr{ 2 o1o (l,{AŁżEŃsKA wspólNość lłĘ,IĄTKowA)
2/ PEuGEoT PARTNER 2oo9 (!,tAłżEŃsKA wspórNość lłrAiIĄTKowA)

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej t0.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):KREDYT konsumpcyjny - PKo BP s.A I oddzial w sanoku
- stan zadłużenia na dzień 3l.t2.2o]-3r. - 11.805,64 zŁ.
(MAŁżEŃSKA wsPólNość !łrA,rĄTKoWA)

czĘŚc B

Powyższe oświadczenie skŁadam świadomy (a) , 1ż na podstawie art.233 § 1
Kodeksu karnego za podanie niepralrdy Iub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wo].ności.

CZASZYN, 29 kwieEnia 20l4t.

/T( Jr:::(miej scówość, data ) (podpźs)


