
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

sANoK, dnia 29 kwietDia 2ol4r 
"

(mie j scowośó )

Uwaga:
1. oSoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

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

zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przynależność

poszczególnych skŁadników majątkowych,
ciochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dot,yczy najątku w kraju i za
granicą "

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejnuje również wierzytelności
nióhjółń^ył!rrrvalr9 §

6" W części A ośWiadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu Zamieszkania' Składającego
oświadczenie oraz miejsca poŁoźenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)/ RoBERT PlEszczocH (rod.owe : PIEszczocH)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) - 05. 04. !974r. w sAl.toKg

PRZEWODNICZĄCY RADY PO!{IATU SANOCKIEGO

AGENCJA RESTRUKTIJRYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA I9 SA}IOKU -KIEROVINIK

(niej sce zatrudnienja/ stanawisko Jub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym DZ.U. z 200I T. Nr I42, poz.lsg2 oraz z 2oa2r.
Nr 23, poz. 22a, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz, 1688 i Nr 2L4, poz. 1B06),zgodnie z arL, 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadan wchodzące w skład nałżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój nra j ątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie po]skiej: NIE DoTYczY* środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY
papiery Wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NTE DoTYczY



TT.
1, Dom o powie]:zchni: 2ĄO m2, o wartości: ok.500.00O ZŁ

tytuŁ prawny: WsPÓLWłAsNoŚĆ tuełŻuŃsKA wsPÓLNoŚĆ un,rĄtrowe )
2. Mieszkanle o powierzchni: ![IE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY

tytuŁ prawny: NIE DoTYczY
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj qospodarstwa: RoLNE powierzchnia; 1,1504 }ra
o wartości : ok.5,000 zŁ
rodzaj zabudowy: BUDrNEK MIESZKAINY, oPisarry w części A,II , Pkt.1
tytu} prawny: wsPÓLlvłAsNoŚĆ (!4AłŻEŃsxe współlvoŚĆ MngĄrrowA )
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHóD: 250 zŁ DocHÓD : 185,60 zŁ
MAŁżEŃSKA li§PÓLNoŚć MA,]ĄTKoWA

4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia: NIE DoTYczY
o wartości: NIE DoTYczY
tytuŁ prawny: NIE DoTYczY

IIL
1" Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NTE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziafów w spółce:
tiIIE DoTYczY

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać
Iiczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

Z teqo tytułu os iągnąłem (ę Łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

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

osób prawnych ]ub pr z eds iębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10* akcji w Spółce: NIE
DoTYczY
Z tego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2" Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać ]icZbę
i emitenta akcii: NIE DoTYczY
Z tego tytułu os iągnąłem (ęłam ) W roku ubieqŁym dochód w wysokości:
}rIE DoTYczY



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

Jego majątku odrębnego)od Skarbu PańStwaI innej pańStwowej osoby
prawnej, j ednostek samorządu terytorialneqo, ich związkow lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NrE DoTYczY

vr.
1. Prowadzę dzlałalność gospodarczą (należy podać formę prawną

i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY

- osobiście - NIE DoTrczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z teqo tytułu osiągnąŁen(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód W Wysokości: NIE DoTYczY

2" Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnonrocnikrem takiej dziaŁalności (należy podaó formę prawną
i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY

- osobiście NTE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z Łega tytułu osiągną}em(ęŁam) W roku ubiegłlłn dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

vIL
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : l[TE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem cz}onkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY
Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIII .

Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziaŁalności
zarobkowej Lub za)ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

DOCHÓD ZTyTaŁU ZATRUDNIENI^ _ 85.770,44 ZŁ (MAŁżEŃSKA T[sPólNość !{AJĄTKoWA)
DocHóD -wyka zarly w żez;r.aniu !oczn!.m PIT - 37 $, sekcji c1 pkt.S |,inlrle źródła
niewl.nrienione w wierszach od 1 do 4" - L.495|3a zł (!4AŁżEŃSKA vrsPóLNość
!łBJĄTKo!lA)
DIETA RADNEGO POWIATU - 20.810,7ó zl 1uałżnŃsxa wsPóINość }rA,rĄTKoWA)



DOCHÓD ZONY:
-ZE sTosUNKU PRACY - 33.107,01 ZŁ (MAŁŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zŁotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok
produkcji): sarnoctród ToYoTA AvENsIs rok produkcjr 2oo7i. (MAŁŻEŃSKA
wsPÓł,NoŚc lrA,rĄTKol{A)

x"
Zobowiązania pieniężne o wartośc_i powyżej 10.000 złotych, w tyn
Zaciągnięte kledyty i pożyczki alaz warunki, na jakich Zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) :
KREDYT MIESZKA}IIOIIY Z PR,ZEZNACZENIEM NA BIrDOIVĘ DOMU, ZACIĄGNTETY
vI BANKU PKo BP o/sAr,ToK UDzIEroNY W KlvocIE 15o.ooo zł,/ sTA}r ZADŁuŻENIA
NA DZIEŃ 3!.!2.2o]-3r. $IYNIÓ§ł ok. 43.000 cHE, (MAł,żEŃSKA wsPÓLNoŚĆ
MA,]ĄTKowA)

KREDYT MIESZKA}ITOWY Z PRZEZ}IACZENIEM NA ZAKUP MIESZKANIA, ZACTĄGNIETY
w BA}IKU BcŻ o/vIAR§zAwA IrDzIEloNY w KWocIE 35o. ooo zŁ,| sTAtiI ZADŁuŻENIA
NA DZIEŃ 3L.!2,2o]-3r" łrYNIósŁ ok. 300.ooo ZŁ-W§PóŁKREDYToBIoRCA -,JEDEN
z Dwócrr osóB, W TE,, czĘŚcl (MA&żEŃSKA WsPóLNoŚĆ MAJATKo!{A)

ebwyZsze oświadczenie składam świadomy (a) , iż na podstawie art.233 § 1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia woIności.

sANoK, 29 kwietnia 2o!4r.

(fiiej scawaść, data )


