
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
sekretarza powiatu

Sanok, dnia 2015-02-23
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do ąodnego z prawdq, stalannego i zupełnego wypełnienia
kafulej z rubryk

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkłetnym przypadhu zaslosowania, należy wpisać .,nie
dotvczv".

3. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest. określić przynależność poszczegóInych składników
majqlkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqlku objętego małżeńskq wspóInościq
majqtkowq.

4. Oświadczenie majqlkowe dotycz)l majqtku w kraju i za granicq.

5, Oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczBnid zawarle sq inJormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu
mmieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czEsc A

Ja, niżej podpisany(a),.M ał i an Jerzy Kunc,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) l5 sierpnia I951r. w Warężu

Stałostwo Powiatowe w Sanoku - Sekfetarz Polłi'atu,
(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 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1lż6,z1999r.Nr49,poz.483,zż0O0r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nrl13,poz.984iNr2l4,poz.l806)
oraz ustarły z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz,U. z 200l r. Nr l42, poz. 1592 oraz z ż002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr ż14, poz. 1806),

zgodnie zart.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 42.000, 00 PLN

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

..._ papiery wartośclowe]. nie dotyczy
na kwotę:

il.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o waftości: nie dotyczy ĘĄuł pravny: nie doł)cz))

2. Mieszkanie o powierzchni: 48 m2, o wartości: 66.000,00 PLN tytuł prawny: wspólność ustawowl małżeńskl

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ugory, powierzchnia: 0,93 ha

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

§tuł prawny: wspóIność uslawowa małżeńska

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



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: n i e dotJ,c z!,

o waftości: nie rlotyczy

§tuł prawny: nie dotyczy

III.

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczJ,

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l00ń udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółc e: nie dotyczy

Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegĘłn 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 dotyczy

vI.
l. Prowadą dziŃalnośó gospodarcą2 (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycxy

- osobiście nie {loucz),

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego §łułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

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

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

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

vII.

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

-jestem 
członkiem zarządu (od kiedy): nie dolyczy

-jestem 
członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dory,cz),

-jestem 
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot}cz)1

Z tego §tufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotycxy

2. W spółdzielniach,. nie dotycxy

-jestem 
członkiem zarządu (od kiedy): nie dory,cz!

-jestem 
członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotJ,cz),

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doł|czJl

Z tego Ętułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycq



3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą,. nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotllcz1

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

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

Z tego §4ułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w rłysokości: nie dotyczy

VIII.

lnne dochody osiągane z §łułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kżdego tytułu: z tllyłu zalładnienia w starostwie Powiatowym - 88 590,86 zł

świadcx,enie emerytalne wspólmalżonka - 20 591,0() zI

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prąpadku pojazdów mechanicznych naleĄ
podać mafkę, model i rok produkcji): samochód osobowy Mitsubishi - rok produkcji 2010 współwłusność
małżeńska

x.
Zobowlązania pienięme o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte ked}ty i pożyczki oraz warunki,
najakich zostĄ udzielone (wobec kogo,w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dot),cz!

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawię art. 233

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

§ 1 Kodeksu kamego za podanie nie-prawdy lub

Sanok,20l5-02-23
(miejscowość, data)

l Nier,,lłaściwe skeślić.
'Nie dotyczy działalności w}twórczej w rolnictwie w zakesie prodŃcji roślinnej i zwierzęcej, w fotmie i zakesie gospodar_
stwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczycIl spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


