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oŚWlADCZI NlE MAJĄTKowE
kierorvnika jednostki organiżac nej powiatu

Sąnok łln|a2E.a1.2{)15r.
, "i.'l'l,,"-'l

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranllego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rrrbryki nie znajdują w konkretnym prz}-padku zasto§ołvania, należv wpisać
"nie dot\.,cz\"'.

3, Osoba skłatlająca oś§iadczenie obołviązana jest określić przynależność poszczegrilny"ch składnikó}v
najątliowych, dtlchodów i zobołriązań do majątku od.rębnego i majątku objętego małżeńs|łą wspólnością
maiątko\Yą.

.l, Ośrliadczenie t) stanie majątkow}-m .lot_yczy m.jątku w kraju i za granicą.
5, 0świadezenie o §tanie maiątkowym ob€jmuie rólr nież lvicrzyt€lności pienięźlre.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszlania składającego oświadczenie oraz nlie,isca poloźenia nieruchomości.

CZĘŚc A

Ja. niżcj podpisany(.a)- Marek Jun Crcoń
(ilnŃr]a r nal\!ls|,o oli|ż lrnl\łr§ko rodo$e)

lrlodzon),(a) 28.08. l 9(l2r. y, Sttnllku

!! l,iceun ( )gtillttlk s zt cłłcqt,e im. Marii Skbtlł.lll,skic j ('uric u,Scłułku - dy-ck*lr s:koh,
(]rlieiś.c laft uJ.!cnił. §lcllo\lsLo IUh 1illr]i., r)

po zapoznaniu się z przepisanri ustau,y z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prolvadzenia dzjalalności gospodarcze,j
przcz osoLly pclnią.c fitnkcie publiczne (Dz. tJ. NI, 106^ poz,619. z l998 r. Nr 1 13, poz. 71_5 i Nl l62. poz. I126. z 1999
r. Nr 49. poz. ,ł83, z 2000 r. Nr 26. poz. 306 oraz z 2002 r, Nr 1l3^ poz.984 i Nr 2I4. poz. l806) oraz tlstaw}. ż dl,}ia

5 czei,u,cit l 998 r. o salnorządzie polviatorvl tn (Dz. U. z 2001 t, Nl l 42, poz. 1 592 oraz z 2002 r. Nf 23. poz. 220, Nr
62. poz. 55{l. Nr 1 13. poz. 984. Nr l5]. poz, )2'l1. Nr 200. poz. l688 i Nr 21,ł. poz. 1806), zgodnie z afi. 25c tcj Llstiiwy
ośrr,iadczam, że posiadatn rłchodzącc rv skład rlalżeńskiej r,vspólności nlajątkorve.j 1ub stanorłiące mój majątek
odrębny;

l.
Zasobv pienicżnc:
- śLodki pienięzne zgromadzone r.v rvalucie polskiej: 37000.-zł

- środki pienięż_rre zgromadzone lv r,łalucie obcei: nic tllllt tzl,

- ;lapiety rvatlościowe,. nic drltycz:,
na lirvotę: nic lltlt::cz),

ll.
I. Donl o po\vielzchni: 105 nr2. o *artości: 3.ł0000 z!, tytul pra\łny: y,spńht,tąsność nal,eńskcł
2, Mieszlianie o porvierzchni, : nie ckll1,cz1,. o itartości: : l1ie dot},c.},: t}tul prawny: : nic .llr],c.},
li. Gospodarsiwo rolne:

Iodzaj gi]spodalst\ła, gl,un^) rohlc, polvierzchrria; 0,127ha. o r,vafiości: ?_j()00:l
lodzaj zirbudorł1,: nic doą,c7, tyltlł pmwn.v: lt,4xifułasntlśt. rnłiżcńsful
Z tego l1,tLlhl osiągnąłeln(ęłanl) w roku ubieglynr przychód i dochód rł rvl,sokości: nie daą,c4,

4. Ilrne nierucl-ionlości:
- ct:iulku Iucłov,latta. porvierzcl-nia: (),081ha. 1,yILII pl wny,: tspriht,lcłsttrlść nul:eńsku

'



lll.
Posiadaln udzialy w spółkach haldlowyclr - naleĄ podać liczbę i emitenta ldzi;alów:- nie doą,czv
udzial)- te sianowią pakiet rviększy- niż l0% udziałów rv spółce: nie ctolyczy
Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wy,sokości: nie dorycą,,

Iv.
Posiadall akcje w spółkach handlo*ych - naleZy podać liczbę i emitenta : nie dotyc:),
akc!e te stanorvią pakiet większ;, niz 10% akcji w spółce: nie cl<ltl,czy

Z tego tytuhi osiąltlałem(ęłam) rł roku ubiegłynr dochód w rvysokości: itie dotyca:l

Nabyłem(an) (nabył mój lnałżonęk. z wyIączenieln mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}.torialnego, ich związków 1ub od komunalnej osoby
prawnej następLrjące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze.przetatgu - należy podać opis nrienia i datę nabycia, od

kogo: nie clłltl,czy,

vI.
1. Prorvadzę działalność gospodarczą' (nalezy podać formę

prarvną i przedmioł r)ziŃal,ności): nie doryczy
- tlsohi,cie: nił 1,1,,lti z,v.,.,

- rłspólnie z illnytni osobami : nie doą,czy
Z tego Ę.ttllu osiągnąłen(ęłam) w rokr"r ubiegłym przychód i dochód w rv_vsokości: nie dotl,czy

2. 7,atz,ątlz.am dzlŃalnością gospodarczą lubjestem plzedsta\ł,icielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać folmę prarvną i pźedmiot działalnośct): nie tlot,,-c4
- osobiście nie dotyc2y..,..
- ivspólnie z innyni osobami nie dotr-czy.....
Z tego tyttlłLl osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochóc{ rł, i,łysokości: nie dotvczy

vlt.
l . W spólkaclr handlowych (r-razwa, siedziba sp6lki): nie dotycry

- jestem członklem zarządu (od kied}): nie dal!-czy

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

- jestelrr członkierr komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot,v-czy,

Z tego tytuh osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłynr dochód rv iłysokości: ni.e dol.|;cz),.....

3. W spóldziellliach,. l]i( JuD,,,:_,|,...,.

- jestem czlonkieln zzu,ządrr (od kiedy): nie doryc:v.....

-jestem człorrkietn lady natlzorczej3 (od kiedy): nie dolyc:y.....

-jestem czlotlkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycr!-..,,.

Z tego tyt łu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłyln dochód rv lvysokości: nie dolvcz,l,,....

3. W filndacjach prowadzącyclt działalność gospod arczą,. łlie dotvczy-.....

- jestem członkiem z-arządu (od kiedy): nie dotyczy;.....

-jestenr członkiem rady naclzotczej (od kiedy): nie dotvcz1,,,...

- jesten członkiem komis.ji rewizyjnej (od kiędy): nie dot (:1y-

Z tego tylułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegĘm doohócl w wysokości: nie dotllc1,



/ Vlll.
.. lnne dochody' osiągane z tytLtłu zatrudnienia lub inllej działalności zalobkorvej lub zajęć. z podaniem k1v11t

uzyskirłanych z kżdego tytuŁl:
}. umrlv,a o prucę, II Licalm Ogtilnokształcqce l,Sanoku: 88299,56 zł
2. umtlv,a zlecenie, umowa tl d:ieltl: OKE w Ń"akowie: 3ó13,54 zł
3. inne źródłtl. ]5]0.93 zł
do c hód :,t,s pól nru l - o nktt :

1 . unulwa a pracę, SSL,I v Sanoku, lqczny cbchód 32226,21 :ł

lx,
Skłaclniki mieniir rrLchomego o wartości polłyżej 10.000 zlo1ych (rv przypadku poiazdów mechatliczllych należ}.podać
markę, lnodel i rok produkcji): Skodct Fąbią, 2()1 ]r.

x.
Zoborviązania pieniężne o wańości polv},źej l0,000 zlotvch. \,1, tym zaciągtlięte hedyry i pozyczki oraz rvaI.unki, na
.jakich zostały udzielone (i.vobec kogo, rv związkr: z jal.iim zdarzeniem, rv jakiej rvysokości):
Kred!-r llir()tec:ry, nct hut]ov,e dtlłnu ną khllę 33700 (HF,

l

Porvl"ższe oŚwiadczenie składam świadonry(a). iż na podstawie an.233 § l KocleksLI kamego za podanie niepra,,vdy lLrb
zatajenie prarłdy grozi kara pozbawienia rłolności.

Sanok 2B.01.20l5
(lniejśL\^$śc. da€)
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e,k re;l ic.
] Nie dotyczy działalności wytwótczej w ro|nictrvie w zakI,esie ptodukcji 1,oślinnej i zwierzęcej. w lormie i zakresie

^ 
gospodarstrva rodzinnego.

' Nie dorycz,y rad nadzorcąvch spóldzielni lnieszkaniowycir.


