
OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
€z}oflł€:źa+ządrr-pol#i&+rt, sełtrełtrz+perłiałłr, ska+bnłł§-pol#is+rt, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,

Sanok , dnia 28.04.2015 r,
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdrL starannego i zupełnego rvypełnienia

każdej z rubryk
Ż. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleł wpisać

"nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkot}Tch,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju 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 doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘśĆ A

Ja, niZej podpisany(a), Marcin Karol Marcinkowski ,
(imiona i nazllisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 4 kwietnia 1976 w Sanoku

Centrum Integracji Spolecznej w Sanoku - KierowniĘ
(miejsce zatrudnienia, stanowisko I ub funkcj a)

Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z l998 r. Nr 1l3, poz.715 i Nr l62, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49,
P_oz. 483, z Ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 200ż r. Nr ll3, poz.984 i Nr 214, poz. 180ó) oraz uslawy z dnia
5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.IJ. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z ż0O2 r. Nr 23, poz. 220,Nr 6ż,
Poz. 558, Nr ll3, Poz. 984, Nr 153, poz. l27'l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy
oŚwiadczam, żr posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrę6ny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie doĘczy
- środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II.
l. Dom o powierzchni: 160 m2, o warlości:250 000,00 zł qftuł prawny: współwłasność z bratem

Dom o powierzchni: l20 m2, o wartości: 500 000,00 zł §tuł prawny: współwłasność małżefuka
2. Mieszkanie o porł ierzchni: nie dotycry m2. o wańości: nie dotycry t)tuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy o Wartości: nie dotyczy rodzaj zabudowy: ni€ dotyczy
tltuł prawny: nie dotyczy.

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy.
4. Inne nieruchomości:

Działka powierzchnia: 2,9 ha o wańości: l20 000,00 zł t}tuł prawny: współwłasność z bratem
Działka powierzchnia: 9 a o wartości: 40 000,00 zł §.tuł prawny: wspóhłłasność z bratem

III.



Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udztały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naieĄ podać Jiczbę iemitenta akcji: ni€ dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotycry Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości: nie doĘczy.

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby plawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie
dotyczy
VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie doĘczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ni€ dotyczy

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

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem rady nńzorczĄ (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ni€ dotyczy

ż. W społdzielniach: nie dotycą,
- jestem członkiem zarądu (od kiedy): nie doĘczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie tlotyczy

- jestem członkiem zarądu (od kiedy): nie doĘcry
-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zalęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: umowa o pracę 70 l91,16 ń, inrra działalność zarobkowa 23 976,00 ń.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicmych naleł podać
markę, model i rok produkcji): samochód Jeep Wrang|er 4,2 'l988, jacht Greyhound l976.

x.
Zobowięania pieniężne o waftości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kred}.ty i pożryczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jŃim zdarzeńem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny wraz ze
współmałżonkiem na zakup domu l80 000 franków szwajcarskich (684 000,00 zł)



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż tw podstawie ań.233 § 1 Kodeksu katnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy gr ozi kara pozbawienia wolności

Sanok,28.d.20l5
(miejscowość, datĄ

l Niewłaściwe skeślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad n ńmrczych spć*dzielni mieszkaniowych.

,&ą]: .rft_g.*41!.r^a'
(podpis)


