
OśWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ezłonk& zfl rządH poryiatu, §e|aretarza połyilt,t-§kafbiłke,porłialłrl

oraz osoby wydając€j decyzj€ administracyjne w imieniu starostyl

uwAGA: 
Sanok, dnia ż4.04.2015 r^

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypelnienia każdej z rubryk,

2, Jeteli poszczególn€ rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać .,gĘ
dotYcZY".

3, osoba składająca ośryiadczenie obowiązana j€st okreś|ić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go malżeńską wspólnością
majątkową.

4, oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równieżrvierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jarvn€, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mi€jsca położ€nia ni€ruchomości.

czĘsc A
Ja, niżej podpisana, Aleksandra Sworzeń, nazwisko rodowe: Biega

(iniona i ndl,isko óra:na1l,isko rodolre)
urodzona l4.06. 1 955r w Mrzygłodzie
Stafostwo Powiatowe w Sanoku, Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa ,

(miejsce -,atrudn ien ia, slanov isko lu b fmkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodalczej przez osoby pehiące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz.71,5 i
Nr l62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. l806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatow}nr (Dz. |]. z200l r. Nf l42,
poz. I59ż oraz z 2002 r. Nr,23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr l13,poz.984, Nr 153, poz. lZ7l, Nr 200, poz.
1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z ań. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężlre:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej około 36,000 zł
środki pieniężlre zgromadzone w walucie obcej nie dotyczy
papiery wartościowe: akcje i obligacje na kwotę około 49 190 zł

II.
l . Dom o powielzclrni: 89 m2, o wartości około 56 000 zł tytuł prawny: wspóhvłasność , l,/a części.
2. Mieszkanie o powierzclrni: nie doĘczy, o wartości; nie dotyczy

t)tuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstrvo rolne: nie dotyczy, rodzaj gospodarstwa: nie doĘczy ,powierzchnia: nie doĘczy

o waftości: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, t)tuł pravvny: nie dotyczy
Z tego t},tuhl osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4, ltrne nieruchomości: działka pod domem 0,0488ha, o wartości około 28 000zł, współwłasność, Yl części.
garaż, powierzchnia: 19m2, o wartości około 3 023zł, §Ąuł prawny: użlĄkownik wieczysty; grunt-sad,
pow. 0,0l 1 5ha, wspólnośó ustawowa, o wańości około 2 000zł

III.
Posiadanr udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
udziały te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce: nie doĘczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłyn dochód w wysokości: nie doĘczy



Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Y.
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teryłorialnego, iclr związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy

vL
1 . Prowadzę działalnośó gospo darcz{ (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie ni€ dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

ż. Zarządzan działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ni€ dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód lv wysokości: nie dotyczy

VII.
l . W spółkach handlowych (nanła, siedziba spółki): nie doĘczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-.jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tlułu osiągnęłarn w roku ubiegĘrn dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego t tułu osiągnęłam w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządl (od kiedy): nie dotycry
- .jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tlułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII.
lnne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: 38 44ż,48 zł z tynJłu zatrudnienia, dochód małżonka 73 913.49 zł z lytułu
zatrudnienia.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l 0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznyclr
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyżej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

nie dotyczy



Powyższe oświadczenie składarn świadoma, iż na podstawie ań, 233 § l Kodeksu Karnego za podanie

niepmwdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanok,28.04.2015r.

(mie;scowość, data) (czyelny podpis)

Niewłaściwe skreślić.

Nie dolyczy działalnośc; w},twórcz€j w rolnictwie W zakesie p.odukcji roślinne.j i zwierzęcej, w formie i zj}resie gospodarstwa rodzinne8o.

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni liesżkan;owych,


