
OSWIADCZENlE MAJĄTKOWE

€raz osoby wydającej decyzje administracyjne w

SANOK. dnia r.
(miejscowoŚc) 

ZO Ob, JOt4,UWaga:

częśc ł
Ja, niżej podpisany(a}

l, Osoba składająca oŚWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk,

2, JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać .,nie dotv-
czv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obj{tego miłłeńsrą wspólnością ńi-
jątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwieżytelności pieniężne.

6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci. -
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STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU
(miejsce zatrudnienja,

po zapoznaniu się z pzepisami lstawy z dnia 21 sierpnia ,lgg7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przeż osoby pełniące funkcje publjczne (Dz, U, N|lo6, poz.679, z 1998 r, Nr 113, poz. 715 i Nr 1Ó2,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 oraz z 2oo2 r, Nr 1 

,13, poz. 984 i Nr 214, poz.,l806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samożądzie powiatowym (Dz. |J. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 araz z 2oQ2 l. Nl 23,
Poz.220, Nr 62, Poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz, 1271, Nl 2OO, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodniez alt. 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodżące W skład małżeńskiej Wspólności inalątłowÓj lu-o sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone W Walucie polskiej: 5\oc,, ( L oL-u -ło- dle- dzł e,łr_\

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: trl tE O aTV Q,-1 
l

- papiery Wańościowe: NiŁ 5?1\ L)-1
na kwotę:

ll.

1, Dom o powi§r%n§Pac:-',l . !t:e oafYąJ , , Ń :E oc-iĄ !L.łmż. o WaTtoscl: tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:N |E §o(!(!tl m2, o Wartości: Nie9c}\ą1 tytuł prawny: Nl€ D9rlt?.1
3, Gospodarstwo ro|ne:

rodzaj gospodarstwa:Nte 9oqą1, powierzchnia; N !9 D<,T\vq
o wartości: iit € oonł,,1.,1
rodzaj zabudowy: N\t D9Y{\t1
tytuł prawny: N \Ł Do(tĄ$\_"l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód W Wysokości: qig, 9.0,\.r.1



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: Ni€ o oMt\vl
o Wańości: N t€ lorv vr--ł

tytuł prawny: N ;Ę D"\ lta

lll.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałóW: {'€ >,'1\ ą 'l
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów W społce: l'tE oo{4 (tY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: N |l, oo-\t{aL.1

lV.

Posiadam akcje w spółkach hand|owych - należy podać liczbę i emitenta akcji: N \E 'ao-M wt
akcje te stanowią pakiet Większy niż ,10% akcji W spółce: N € Dp{v'(.LY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: N\e §rtł@"{

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytoria|nego, ich ZWiązkóW Iub od ko-
munaInej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, bd kogo: Nrg o oT..t !!Y

Vl.

1 , Prowadzę działalnośó gospo darczą2 (należy podac formę prawną i przedmiot dziańlności): Ń ie oo-iq(ł",l

- osobiścje: N€ D€,f\(o-,,l

- wspólnie z innymi osobami: N i|g o /2r.4 (4,1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód W Wysokości: N!E 9o-rrtq.4
2. zażądzam działalnością gospodarczą lub jestem pżedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i pżedmiot działalności): Ń \Ł Dd§{v}Ą

- osobiście: N iS D9§\ VL1

- Wspólnie z innymi osobami: NiŁ § oT{tl.,l
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ub'iegłym przychód i dochód W Wysokości: N iŁ § c,t\!o{

Vll.

1. W spo]kach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Ń i€ §/nĄUL{

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Ń\€ ocĄ \ł_1

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): N ,E Oo\.t\Łw1

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N lE § c{l b\
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: b\\F. D 91!\11_\

2, W społdzielniach: N,.ę §ą1{.Ł\

- Jestem członkiem zarządu (od kiedy): Ń ę s,a+ł.ł\

-]estem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): Nrę §/\tŁ{
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): sr\u: §d\\/)Ą
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: \\ Ę §oT1(Ą4 ,



a. W tunOaclacn prowadzących działalnośó gospodarczą: l$ [€ O o.i\ t4-1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Ń Ę odM (ŁY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Ńv g& t21

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N ie Dor\ Łq
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokoścl:

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub Zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: DocHÓD z TYrUŁu ZATRUDN|EN|EN|A W sTARosTWlE PoWlAToWYM W
SANoKU: & {s3,tr"
lx. I

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżą 10 000 złotych (W plzypadku pojazdóW mechanicznych naIeży
podać markę, model i rok produkcji): N|e Dolą q_1

x.

zobowiązania pieniężne o Wartości powyźej ,10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczkl oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdażeniem, W jakiej Wysokości): ll i€ o.dY Q.J



Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi karą pozbawienia Wolności,

sanokdnia. %0.0le SOl4
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalnoś;i Wytwórczej W Zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar_
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spódżielni mieszkaniowych,

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


