
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyine w imieniu starostvl

Sanok, dnia 24 marca 2015 r.
(miejscowość)

Uwaga:
l, Osoba sldadająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotvczv''.
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skłatlników

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

4. Oświadczenie o stani€ majątkowym doĘczy majątkuw tra.lu i Źa granicą. ' '
5. Oświadczenie o stanie majątko\łTm obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w cięści B zaŚ informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a), DAWID MATEUSZ ROMEROWICZ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.1 1.1985 w BRZOZOWIE.
STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU, stanowisko- PODINSPEKTOR

(miej sce zatrudnieni a, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby.pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 i. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 11i6, Ż t gqq r. Ńr ł9,
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, Poz. 306 oraz z 200ż r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 

-I'SOO; 
ofaz ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz.lJ. z 200l I. Nr j42, poz. l59ż oraz z 200ż r. Nr 23, poz. 220,Nr 6ż,
Poz. 558, Nr l 13, Poz, 984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr żl4, poz. 1806), zgodnie z ań', 25c tej ustawy
oŚwiadczam, że Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiąJe moj majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:...........17.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.................. N]E DOTYCZY
- papiely wańościowe:.............,.,. NIE DOTYCZY.,... na kwot........... NIE DOTYCZY

II.
1. Dom o powierzchni: NIE DoTYCZY m2, o wańości: NIE DoTYCZY tytuł prawny:. NIE DOTYCZY......
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYCZY m2, o wartości: NlE DOTYCZY iytuł piawny: NIE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY o Wartości: NIE D )TYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY,...,......... t}tuł prawny: NIE DOTYCZY
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: . N]E DoTYCZY..................,..,o wartości: NIE DoTYCZY
t}tuł prawny: NIE DOTYCZY

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: N]E DoTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:. NIE DOTYCZY



NabYłem(am) (nabYł mój małŻonek, z.wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu państwa,
innej Państwowej. osoby prawnej, jednostek samorządu terytoiialnego,-ich związtoń'tut od'komunalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które Podlegało _zbyciu,w drodŻe p.r.t gu - nale4, poaae opis mienia i datę nóycia,'od kogo:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. NIE D OTYCZY

IV.
posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTyczy
akcj e te stanowią pakiet większy niZ l0% akcji w ipółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:. NIE DOTYCZY

v.

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

prawną i przedmiot działalności): . NIE DOTYCZY.....................
- osobiście ..... NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi oroUu,ni... Ńip'ooii;ĆŻY.....................

^ 
7, tego t}tułu,osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.......

Ż.7aruądzam dzińalnoŚcią gospodarczą 1ubjestem prŻedstawicielem, pełnómocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):..... NlE DOTYCZY..........................
- osobiście.....,............. NIE DOTYCZY........,.,........,....
- wspólnie z innymi osobami.......... NIE DOTYCZY.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . NIE DOTYCZY........

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..... NIE DOTYCZY.........,..........

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):............,............. NIE DOTYCZY.....
- jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy): .............. NIE DOTYCZY.......,................
- jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ........... NIE DOTYCZY.............,.,.....
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. N]E DOTYCZY

2. W spółdzielniach: ..........,..........,... ....,... NIE DOTYCZY...._..-
- jestem członkiem zarządu (od kiedy); ...............,............... Nm DOTYCZY...,..,.........

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ........... NIE DoTYCZY.,.,.........,...,.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............. NIE DOTYCZY.................

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ...... NlE DOTYCZY..................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,,.........................,... NIE DOTYCZY..........
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........,.......... NIE DOTYCZY................
- jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ................. NIE DOTYCZY...........
Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: , NIE DOTYCZY

vI .

Inne dochody osią€ane z§tulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: DoCHoD Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA W STAROSTWń POWIATOWYM W SANOKU] 34.049,11
DOCHOD Z TYTUŁU UMOWY O DZIEŁO ż.668.80

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej i0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji): ......................... NIE DOTYCZY...............,...,.............................

Zobowiązania pieniężne o wartości powyźej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredly i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

NTE DOTYCZY



PoWYŻsZe oŚWiadczenie składam Świadomy,(a), 'tz na podstawie art.233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Sanok, dnia 24 marca2015r.
(miejscowość, data)

fu,d ?orr.r'ę
(podpis)

iffici*",treSliC.
2 Nie dotYczY działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
_ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


