
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
sekr€tarza powiatu

Sanok, dnia 20I4-02-18
(miejscowośó)

Uwaga:

1. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z pławdq, stafannego i zupełnego wypełnienia
kafulej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przlpadku zastosowania, należy wpisać 4!9
dotvczv".

3. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić prąlnależność poszczegóInych składników
majqtkowych, dochotlów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małi,eńskq wspólnościq
majqlkowt1-

4. oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtka w kraju i za granicq

5. O świadczenie majqtkowe obejmuje łów nież w iełqte lności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte sq idormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dolyczqce adresu
zamieszhania składĘqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘsc A

Ja, niżej podpisany(a), Marian Jerzy Kunc,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) l5 sierpnia 195lr. w Warężu

Slarostl§o Powiatowe w Sanoku - Sekrelarx, Powiatu,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 199& r. Nr 113, poz, 7l5 i Nr 162,
poz. 11Ż6, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r, Nr l l3, poz.984 i Nr 2l4, poz.1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z200l r. Nr 142, poz. 1592 oraz z ż002
r. Nr 23, poz. 2żO,Nr 6ż, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1ż71, Nr 200, poz. l688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oświad,czam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stano\Ą iące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 40.000, 00 PLN

- środki pienięźne gromadzone w walucie obcej: nie doOczy

"- papiery wańościowe: nie doĘczy
na kwotę:

II.

1. Dom o powierz chn|. nie dotyczy m2, o wańości: nie dotyczy qĄuł prawny.. nie dotlczJ,

2. Mieszkanie o powierzchni: y'8 m2, o wańości: 66.000,00 PLNt Ąuł prawny: wspólność ustawowa małżeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa,. agoĄ,) powierzchnia,. 0,93 ha

o wartości: 3.500,00 PLN
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

§.tuł prawny: wspólność ustawowa malżeńska

Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczlt



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotycz!

t}tuł prawny: nie dob,cz),

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego §,tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dolycz),

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotJ)cz!

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotllczy

Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dolyczJ,

\aI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścl): nie dotyczy

- osobiście nie dotllczy

- wspólnie z innyli osobami nie dotycz!

Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości,. nie dotyczy

2. Zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotllczy

..._ wspólnie z inn),mi osobami zie doq,cz),

Ztegot tnłlu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doaczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem 
członki em rany nadzorczej (od kiedy): nie dotJlczJ,

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

Z tego Ętułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ftie do\czy

-jestem 
członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotycz!

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

Z tego §tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycz1



3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotlcz!

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem 
członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dolycz!

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotlcz!

VIII.

Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego t}tułu: z t),t!łu zatrudnienia w Stałostwie Powialowym - l03 240,50 zl

świadczenie emerytalne wspólmałżonka - 20 189,94 zł

Ix,
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ
podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Mitsubishi - łok produkcji 2010 współwłasność
małżeńska

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz warunki,
najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokości): nie dot},czJ)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu kamego za podanie nie-prawdy lub

zatajenie prawdy gozi kara pozbawienia wolności,

Sanok, 2014-02-I8
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalności w}twórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-

^ 
stwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


