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L.dz.

oŚWlADcZENlE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

UWaga:
1. Ósoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

Wypełnienia każdej z rubryk.
Z. jĆŹeir poszczególne rubiyki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

Odrzechowa, dnia 23.04,2015 r.
(miejscowość)

izupełnego

naleźy Wpisać ,d9

3,
dotvczv",
ó E6-"xł"o"1ą." oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

ń"ii*"*v"ń, ti"it Jów i zobowiązań oó maląiku odrębnego i majątku objętego małżeńską Wspólnością

majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą,

ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne,

W części A oświadczenii 
'zawańe są infoimacje jawne,. w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składaiącego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

4,

6.

czĘsc A
Ja, niże.j podpisany(a), KAZ|MlERZ MAREK WoLAŃSKl

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .1 0.1 1 ,1 970 R, w SANoKU

URZĄD GMlNY BESKo - SEKRETARZ GMlNY

(miejsce Zatrudnienia, stanoWisko Iub fUnkcja)

bo źupńu.i, się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U.z20O1 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z2oo2 l. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz,

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań..25c tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące

mój majątek odrębny:

l,

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NlE DOTYCZY

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery Wańościowe: NlE DOTYCZY

powierzchnia:

Il.

1.

2.

3.



ż
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: DZ|AŁKA NR EW. 484 O POW, 0,10 HA, DZ|AŁKA NR EW. 499 O POW. 0,59

HA o wańości: 'l0 000,00 zł.

tytuł prawny: WSPoŁWŁAsNŚĆ MAŁZEŃsKA

lll.

1. posiadam udziały w spółkach hand|owycb z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce,

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,.,,..,.,,...,.,

2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..,.

NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..,.,,,.,..,,...,

lV,

1, posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akĄi w spółce.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2, Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - należy podaó |iczbę i emitenta akcji: .,,,.,,"""

NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..,..,..,,,..,.,.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eźnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

teryioriaInego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

pod|egało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NlE DoTYCZY

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności): ,,..,,.

NlE DOTYoZY

- osobiście

- WspóInie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOTYCZY

rr



J
- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.

W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki), NlE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,..,,.,,.,..,,.,..

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaźdego tytułu: UMoWA o PRACĘ - miesięcznie 5935,59 zł.

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji): CITROEN XSARA PlCASSO - 2007 ROK

x.

Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w ,jakiej

wysokości): PBS Bank Sanok, kredyt na działa|nośó bieżącą gospodarstwa domowego, kapitał

pozostały do spłaty - 35 154,26 (oprocentowanie 10 %).

4. oDRZEcHoWA
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iź

podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara

na podstawie ań. 233 § '1 Kodeksu karnego za

pozbawienia wolności.

Odrzechowa 23.04.201 5 r.
(miejScowośc, data)


