
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

oraz osoby wydającej decyzj€ administracvjne w imieniu starosĄl! , .. , (,)

-)/ 
l ")

.Sanok, dnia 30.04.2015 r,
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z;lrawdą, starannego i zupełnego wrypelnienia

każdej z rubryk
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przrypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczl,".
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynaIeżność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. ośrYiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraj u i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

Zamieszkźnia skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), Zenon. Franciszek Stryjak,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 0Z.04,1960 r. we Wrocławiu

Starostwo Powiatowe w Sanoku, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub lunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działa]ności gospodarczej przez
osoby pełniące funkc.je publiczne (Dz. U, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 1ó2, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49,
poz. 483, z 2000 ł. Nr 26, poz. 306 oraz z ż002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14ż, poz. ],592 oraz z żOOż r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1ż71, Nr 200, poz. ]688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań. Z5c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój maj ątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgrolnadzone u waIucie polskiej:2ó 000 zł..,.,.....,..,..,..
- środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie obcej: nie dotl czy,..,.,.,.,,,....,
- papiery waIlościowe: nie dotyczy,.,. na kwotę: nie dotyczy.,

IL
l. Dom o powierzchnl: ż20 m2, o wańości: 500 000 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy,. m2- o wartości: nie riotyczv.. trtuł prawny: nie dotvczy.,..,......,,.,.
3. Gospodal5two rolne:

rodzaj gospodarstrva: . nie doryczy., powierzchnia: nie dotyczy. o wartości: nie dotyczy.........,.,...
rodzaj zabLrdowy: nie dotyczy...,....., 1),tuł prawny: nie dotyczy..,..,,.,.,,,.,..,..
Z tego t)łułu osiągnąłem(ęła:n) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy..,.....

4. inne nieruchomości:
powierzchnia: . działka budorvlana pod budynkiem 700 nr2.o wańości: 40 000 zł,,...,....,,..
t)łuł prawny: współwłasność małżeńSka,



III.
D^^:^l^* ,,'J-l^t.. --, __ltl,^^L L^_l1^.,,,,^L _^l^+-, -^l^1 l:^-L^ | ^-:+^-r^ ,.;-:^t<..,. _:^ l^!,^-.,ti94iji ; i,l,.,iv;iii.i ii;;;;;o.,,, : ;io Coij,a:)'.,.,...,..
udZiały te stanowią pakiet więkSZy niż iOoń udziałórv rv spółce:... nie dotyczy............,.,..... ....'............
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,. nie dotyczy,.....,.,.,...,....,,...,,

lV.
Posiadam akcje rv spółkaclr handlowyclr - należy podać liczbę iemitenta akcji: . nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet więksży niż 10% akcji w spółce: . nie dotyczy..._.....
Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:, nie dotyczy.........,.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenlem mienia prą,należnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwą
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter),tolialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo,', "

nie dotyczy

vL
1. Prowadzę działaJność gospodarczą2 (naleZy podać fonnę

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

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

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, sieciziba spółki): .. nie dotyczy

-jestem członkiem zarądu (od kiedy):... nie dotyczy....,.
-jestem członkiem rady aadzorcze1(od kiedy): . nie dotyczy.........
-jestem członkiem komisji rervizyjnej (od kiedy): ., nie dotyczy........
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r.łrysokości: ..nie dotyczy

2. W spółdzielniach: . nie dotyczy.,...
-jestem członkiem zarądu (od,kiedy): nie 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 działa]ność gospodarczą: . nie dotyczy

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

vIII.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkolvej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanyc1r
z każdego t}'tułu: nraca w Starostwie Powiatowym 70 096.65 zł, umowy zlecenia 2584 Zł. najem 4200 z,ł, Dochody małżonki
zgodnie z przedłożonymi kopiami zeznań podatkorvych- małżonka nie wyraziła zgody na publikację swoich dochodów.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości porł,yżej 10,000 złotycrr (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy podać
markę, model i rok produkcji): Samochód osobowy Toyota CorolIa rok prod. 2014, - współwłasność małżeńska, sam.osob,
Hyundai i20, rok prod. 2009- współtvłasność małżeńska.



x.
Zoóowiązarl,ia picrriężrrc u rło, it ś,i p.r1ż.j 'lC,000 z:oiJ;lj, ;,i),;;i zacjągni?t3 l:::d;,ry i ?:z,j:zt*i .!2z lyal,]lk!, 1?- jlk!c!
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, lv jakiej wysokości): Poręczenie kredytu dla syna na zakup
mieszkania - l60 000 CHF od 09.2008 r na 20 ]at.

Od stycznia 201 5 kredl,t na zakup domu w rvysokości 150 000 zł w PEKAO SA O.Sanok na ż0 lai wspóludziń z żoną i

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań-233

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności
§ l Kodeksu kamego za e nieprawdy lub

. .Sanok , 27 ,04 .ż0l 5 r .

(miejscowość, data)

TNi"*łaSciwe sk"śtie.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad n adzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji roślinrrej i zwierzęcej, w formie i zakesie


