
OSWIADCZENIE MAJĄTKO\ilE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu., skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiŁtu, osoby zarządzającej i członka organu zarząd,zającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

........SANOK........, dnia 28.04.2015r
(miejscowośó)

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego

łyypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują rv konkretnym prrypadku zastosorł,ania, należy wpisać

"nie dotyczy".
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodół, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ
nspólnością majątkorł,ą.

4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraj u i za granicą.
5. Ośl,iadczenie majątkowe obejmuje również rł,ierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, rv części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZESC A

JAN STANISŁAw PASZKIEWICZ .....................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,,.....PowIATowE CENTRUM PoMoCY RODZINIE W SANOKU

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dr,ia 21 sierynia 1991 r. o ograniczeniu prorł,adzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06. poz. 679, z 1998 r. Nr l l 3, poz. 7 J 5
iNr l62, poz, I|ż6,z1999 r,Nr49,poz.483,z2000r.Nr26,poz.306orazz2002r.Nr 113,poz.984
iNr 2l4- poz. 1806) oraz ustaw},z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatow},n] (Dz.lJ. z2001 r.
Nr 142" poz. 759ż oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220" Nr 62, poz. 558, Nr 1 l3. poz. 984. Nr 153, poz. |271.
Nr 200. poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1 806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące
w skład rnałżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój rnajątek odrębny:

l.
Zasob1, pienięźne:
- środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: ......2.000,00 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........ nie dotyczy
- papiery wartościowe: ..,,....-.,.....,............,,. nie dot_yczy ..,..........................na kwotę:,..,.. nie doĘczy ...,....

II.
1, Dom o powierzchni: ..220 ........ m], o rvańości: ....300.000,00zl...... §.tuł prawny: .współwłasność małż.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2. o waItości: . nie dotyczy łtuł prawnv: .,. nie dotvczy.,,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......GRUNTY...,... powierzclrnia: ..,.., 0,49 ha .,...,,.,..,..o rł,aIrości: 15.800,00zł

rodzaj zabudou),: ALTANA (BUD. GoSPoD.) §.tuł prawn),: współwłasność małżeńska

Z tego ł4ułu osiąenąłern(ęłarn) rł,roku ubieg\,nl przl"chód i dochód l,rłl,sokości: nie dotvcry
4. ]nne n ierrrchomości:

porlierzchnia: 0,11 ha (DZIAŁKA POD BUDYNKIEM W PKT l)
o rl,alloścj: 70.000.00zł §,ttll pl a\\,l]).,: ł,spóhvlasność małżeńska t?Jś----.--



ilL
posiadam udziały w spółkach handlorłych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: ..., nie doĘczyrrdziały te stanowią pakiet ł,iększy niż 10% u_działów w spółce: ......,., nie dotyczyZ tego rytułu osiąqnąłem(ęłam) rł,roku LrbiegĘm dochód w wl,sokoS.i,..,.,.. ni"a'oty"ą,

Iv.
Posiadatn akcje rł spólkach llandlorłrc|l - nalezv podać Iiczbę iemitenta akcii:,,,.... nie dotvczvakcje te stanor.l ia pakier tłiększ1 niż-I0oo akcji rł spólce: ,.. .: "l";;,i;'9Ji"""" 

lll( uutJ!zJ

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegĄ,ln dóchód w wlaokości:.,..,,.,.... nie dotvcz_v

v.
Nabyłem(am) @abył niój nrałźone}<. z wyłączenien mienia przynależllego dojego nrajątku odrębnego) odSkarbu Państwa. innej Państwowej osoby plawnąj, jednostek saInorządu teryĄorialnego. ich zr.ł,iązków lub odkornunalnej osoby prawnej następujape ilienie. kioie poalegało zr);i; " ;;;;;;.!".g"' ,Jllł p*"e
9ryr-T§",3 i datę nabycia, od kogo:.....DZIAŁKA BL'DOńLANA JAK w PKT II.4 NABYŁWM wPRZETARGU oD GMINY ZAGÓnz w lNru 05.11.I994R
YI.
l, prowadzę działalność gospodarczą2 (naleĄ podać fotmę prawną i przedmiot działalności): ,.. nie dotyczy- osobiście ...,.,... nie doĘcąv

- rvspóInie z irrnymi osobami ....., nie dotyczy
Z te_so ntułu osiągnąłem(ęłam).w roku ubiegłym prąvchód i dochód w wysokości: ,.. nie doĘczy2, Zarządzam.działaInością gospodarczą lub jesiem p.r"a.tu-l";.l"r, p.ł";"."li;.," ijtl]i)rłulr"s";(nale4,podać forme prawną i przedmiot działalnóS";_1, .,....,, nie dot}czy

- osobiście .,,,... nie dotvczv
_ u spóinie z innl,mi osoiańi .,..... nie dotyczy
Z tego O,tułu osiątnąłem(ęłam) .ił, roku ubiegiyll dochód w w;,sokości: ....,., nie dotvczv

\aII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....,... nie dotyczv

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,,.., nie łotyczy
_jestem członkienl rady nadzorczej (od kiedy): ........"nie doĘcrv
- jestem członkiem komisji rewią,jnej (od kiedy): ........... 

"iJ 
a-otycrv

^ {.t:c".P]L.t! osi€nąłern(ęłam) " ioku ubiegłl,nl dochód u *yroiości, .,.....,..., nie dotycryi. \\ spółdzielniach: .,.,,,.. nie dotycą
-jestem czlonkiem zar7ądu (od łiea'11: ,...,,....., nie dowczv
_jestem członkiem rady nadzorczejl'1od kiedy_1: .,,... nie aórycry
-.jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiióy): .....,., nie iotyczy

^ _Z.t9so.trt9ł, oriągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym aocłrod w Ęiotóści: ,....,., nie dotyczy

' Y i10,0":]i.n,qrowadzących działalność goipodu."rą, .........,.'nie dot_vczy
- Jeslenl c7lonkieln zarządu t od kiedy;: ,..,...,,,., nie dotvczr
_jestem członkiem rady nadzorczej (od kied_v;: ..,,.,.. ni" aóry"rv
- jestem członkiem komisjirewi4,jnej (od kied)): . ,,... nie dotyczy

Z tego §.tułu osiągnąłem(ęłam) lł,roku ubiegĘm-dochód w w}sokoici: .......... nie doĘczy

VIII.
Inne.dochody osiągane Z §łułu zatludnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwotuzyskiwanych z kżdego t_vtułu: wyNAGRoDzEŃrr zr srostrNKu pliĄcy "-' ii.ili,ei rł
INNE - EKSPERT w MINISTERSTWIE ŚRoDoWIsKA - 2.975,00zl , UMOWA ZLECENIA -640,00zl

DocHÓD ZONY _ 53.33ż,46zl

Ix.
Składniki nrienia ruchomego o \\,afiości porłl,żej 10.000 złotych (rł,przypadku po.jazdów lnechanicznvch
::l:1Ł"-1ia -T-kę- 

nodeJ i rok prorlirkcji): roYorł Yłnrs - zóoi- wśP?iirłł,Aśffiść''MAŁZENSI(Ą
MITSIBICHI LANCER _ 2009 - wSPóŁwŁASNoŚc MAŁŻEŃSKĄ

tZs,r---,--



x.
Zobowiąania pienięźne o wal,tości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredl.ty i poĄczki oraz
warrrnki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo. w nviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

::::"",-,:

powyższe oświadczenie składam świadorrry(a), iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

,..SANoK, 201 5,04.28 ...,......
(miejscowość, data) (podpis)

TŃGwła_ści"e skreślić,

'Nie dotvcąv działalności $/ytwóIczej w rolnictrł.ie w zakresie produkc_ji roślinnej i avierzęcej. rł'formie
i zakresie gospodarst§,a rodzinnego.

3 Nie dot_vczy rad nadzorcą,ch spółdzielni nrieszkaniorłl,ch.


