
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członk^ zarąd\ powiatu,

Tyrawa Wołoską dnia 2014.04.09. r.
(miejscowość)

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgod,nego z prawdą, starannego i zupełnego *ypełnienia

każdej z rubryk
Z, ,!e!e\ Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotyczy".
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegó|nych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątkrrw t<raP i Źa granicą. ' ^

5. oświadczenie o stanie majątko\łTm obejmuje również wierzytelnoś"ci pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte_są informacje jawne, w części B zaŚ informac.le niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miej§ea położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a), Jan Bogdan Chowaniec,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.04.1960r. w Jaśte

Urzqd Gminy Tyława Wołoska Kiełownik Refełatu - Powiat Sanocki - członek zarxqdu,
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

Po zaPoznańu się z PrzePisami ustawY z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przezosobY_Pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998i.Nr 113,poz.715 iNr 16r,;;z. 1|26,z1999r.Nr 49,
P_oz, 483, z_2000 r. Nr 26, Poz. 306 oraz z 2002 r. Nr ll3, poz.984'i Nr 2]4, p"r.-'rbóol oraz ustawy z dnia5 czerwca_l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. IJ. z2001 r. Nr'l42, poz. 1592 orazi zooŹ .. N. ż3, poz. Zż0, Nr 6ż,
Poz, 558, Nr l13, Poz. 984, Nr 153, po7, l]71, Nr 200, poz. 1688 i Ń;2l4, p"r. l80Ó,;ń;;ie z arr. ż5c tej usta\łłoŚwiadczam, że Posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub ,t"""i,i,iąi" *o; majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycąy
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie Óbcej: ńi" aoty"zy '
- papiery waItościowe: nie dotyczy n akwotę: nie dotycly

II.
l. D_om o porvierzchni: nie dotyczy, m?. o wartości: nie {lolycz), t>Ąuł prawny: nie doó)czy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie tlotycly m2, o waności: ii" aotylą, tytuł prawny: ńieiotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 4.0606 ha o wartości: 40.000,00 zł
rodzaj zabudowy: nie dotycął tytuł prawny: własność - majqtek osobisty

, 
z tego tytułu osiągnąłem(ęłaln) w roku ubiegłym przychód i 

- 

dochód w rł] sokościi nie doocz))
4. Inne nieruchomości:



powierzchnia: nie dotyczy o Wartości: nie dotycry
t}tuł prawny: nie dotyczł

IIL
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: niedoĘczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę iemitenta 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

V.
NabYłem(am) (nabył mój rnałżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu państwa,
innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków'lub od kom-unalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pruetargn - na]eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:' "

nie doĘczy

vI.
l . Prowadzę działalność gospodarcz42 (należy podać formę

prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
- osobiście nie doĘczy
- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

Ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘcry

- jestem członkiem zarądu (od kiedy): nie łlotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W społdzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem zarądu (od kiedy): nie doĘczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘcry
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}.tuh osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospo d,arczą: nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie doĘczv
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vII
Inne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub irrrrej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kżdego tytułu: 1) z tytułu zatrudnienia - 50.321,58 zł, 2) umowa zlecenie- 2.37ti,ł0 zł, 3) dopłaty uni;nó - ł.słill
zł, 4) rwrot Podatku za paliwo (łkcyza) - 331,75 zł, 5) dieta radnego - członka Zarządu Powiatu Sanockiego _
16.756,,68 zł - malżeńska wspólność majątkowa

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10.000 złotyclr (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji): ciągnik rolniczy URSUS MF 255 rok produkcji 199Ś _ małżeńska wspót;ość malątkowa



x.
Znbowięania Pieniężne o wańości powyżej 10,000 złotych, w tym zaciągnięte kredlty i poiryczki oraz waruŃi, na jakich
zostĄ udzielone (wobec kogo, w mvięku z jakim ńarzeniem, w jakiej riysokościl:'Ćeti" lc"onh sank S..4. o/ratówicą
współkr€dytobiorca kredytu na zakup mieszkania w rrysokości około 125.000,00

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), \ż na podstawie art.233
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Tyrawa woloska, 2014-0+09
(miejsóowoŚć, data)

','-I Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wlwórczej w rolnictwie w zakresie
_ 
gospodarstwa rodzinnego.

" Nie doryczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.

§ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

^łub
(podpis)

produkcji toślinnej i zwtęrące1, w formie i zakesie


