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ZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

SANOK, dnia 29 kwiecień 2015r.
(nie j scowość )

Uvraga :

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zqodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeżeLi poszczeqóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy''.

3. osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodow i zobowiązań do majątku odrębneqo i majątku objętego
maŁżeńską wspó}nością rna j ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w
granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejrnuje również
pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są infornracje jawne, w częśc! B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składajaceqo
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), RoBERT PIEszczocH (rodorde : PlEszczocH)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a)

kraju i za

wierzytelności

05.04 l974r " w SANOKU

RjADNY RADY PoWIATU sAr{ocKIEGo

AGENC,rA RESTRUKTURYZACJI I MODERNI ZAC JI ROINICTWA !i SANOKU -KIEROWNIK

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Jub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym DZ.U. z 2oal r. Nr 142, poz.1592 oTaZ Z 20a2r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55B, Nr 113, poz.98Ą, Nr 153, poz, 1,21!,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 2I4| poz. 1806),zgodnie z art, 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład rnałżeńskiej wspólności
mająlkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne Zgromadzone w walucie pofSkiej: NIE DoTYczY
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

papiery wartościowe: NIE DoBYczY
NA KWOTĘ: NIE DoTYczY
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IT.
1. Dom o powierzchni: 240 m2, o wartości; ok.500.0OO ZŁ

tytuł prawny: WsPÓlWł,AsNoŚĆ 1unłŻrŃsKA WsPÓLNoŚĆ unoĄtxowe )2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NrE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTyczY

3. Gospodarstwo rofne:
rodzaj gospodarstwai ROLNE powierzchnia: 1,1504 }ra
o Wartości: ok.5.000 zŁ
rodzaj zabudowy: BUDYNEK MTESZKĄLNY I opisany w części A,II, pkt.1
tytuł prawny: WspÓr.liŁAsNoŚĆ (!łAŁŻEŃsxł wspór,lqość !łA,IĄEKoWA )
Z teqo tytułu osiągnąłem(ęŁarn) w przychód i dochód
w wysokości : PRZYCHóD: 25o zŁ DocHÓD : 185, 60 zŁ
MAł,żEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA,rĄTKolvA

4, Tnne nieruchomości:
powierzchnia: NIE DoTYczY
o lrartości: NTE DoTYczY
tytuŁ prawny: NIE DoTYczY

ITI.
1, Posiadam udziały w spó}kach handlowych z udziałem połviatowych

osób prawnych lub przeds iębi orców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać ]iczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10ż udziałów w spólce:
NIE DOTYCZY

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DotYczY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podac
liczbę i ernitenta udziaŁów: NTE DoTYczY

Z Lego tytuŁu osiągnąłem(ę}am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akc;e w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestnj_czą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoBYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Ł akcji w spółce: NIE
DoTYczY
Z tego tytu}u os iągnął em (ęłam) W roku ubiegŁym dochód W Wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY
Z tego tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegłym dochód \4I wysokości:
NIE DOTYCZY
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v.
Nabyłem(an) (nabyt rnój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do

,fego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa/ innej państwowej osobyprawnej, j ednostek samoIządu terytorialnego, ich zwtązków 1ub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetalgu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NTE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności): NIE DoTYczY

- osobiście - NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytułu os iągnął em (ęłarn) w roku ubieg}ym przychód
i dochód w łvysokości: NIE DOTYCZY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pr zeds t awi cielem,
pełnomocnikiem takiej działa.]_ności (naleźy podać formę prawną
i przedmiot działafności): NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z Leqo tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DoTYczY

- jesten czŁonkiem zarządv (od kiedy) : NIE DOTYCZY
- jestem członkien rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) l NrE DoTYczY
Z teqa tyluŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vrII .

]nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziaŁalności
Zarobkowej 1ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

D0CHÓD ZTyTUŁU ZATRUDNIENIA - 84.050,43 ZŁ (lrAŁżEŃsKA WsPóLNość },rAJĄTKołrA)
DocHÓD -wykazany W zeznaniu rocznym PIT - 37 w sekcji cl pkt.s
DIETA RADNEGO POWIATU - 20,290,49 zł (MAŁżEŃsKA wspóLNość MA,rĄTKolvA)
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DOCHÓD ZONY:
-ZE sTosUNKU PRACY - 34,231,80 ZŁ (MAŁŻEŃSKA WsPÓ&NoŚĆ MA,rĄTKowA)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości
(w przypadku poj azdów mechanicznych
produkcj i) : samochód ToYoTA AvENsIs
WsPÓLNoŚ Ć ldA,rĄTKoWA)

powyżej 10.000 złotych
należy podać markę/ model i rok
rok produkclL 2oo1r. (!'AŁŻEŃ§KA

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10.0O0 złotych, W tymzaciągnięte kredyty i pożyczki Qraz warunki, na j akich zostały
udziefone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
KREDYT MIESZKA}IIoWY z PRZEZNACZENIEM NA BIrDoliĘ Do!{u, ZACIĄGNTETY
W BAbIKU PKo BP o/ sAr,ToK UDZIELoNY W KwocIE 15o.ooo zŁ, STAN ZADł,UżENIA
NA DZIEŃ 3!.L2.2O!4r. WYNIÓ§Ł ok. 41.ooo ctlF (MAaŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ
MA,JĄTKoWĄ)

KREDYT MIESZKA}TIOWY Z PRZEZNACZENIEM NA ZAIQP MIESZ!(ANIA/ ZACIĄGNIETY
w BAl{Ku BGż o/WARs ZAWA UDZIELoNY w KvlocIE 35o.ooo zŁ, STAN ZADłużENTA
NA DZTEŃ 3!,!2.2o!4r. WyNIósŁ ok. 290.oo0 zŁ-wsPóŁKREDYToBIoRcA -,]EDENz DWóCB osóB, w TE,] czĘŚcl (MAłżEŃSKA WsPóLNość }fA,rĄTKoWA

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a),
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy Iub
pozbawienia wofności.

iż na podstawie
zatajenie praWdy

art.233 § ]

qrozi kara

sAliIoK, 2 9 kwieŁnia 2oL5r .

( iejscóWość, data )


