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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatowego

Rzepedz. dnia 29 kwietnia 20l5 r.
(mie jscowość)

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia kazdej
z rubryk,
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie doĘczy''.
3. Osoba składająca ośwjadczęnię obowiązanajest określió przynależność poszczególnych składnikólv nlajątkowych,
dochodów i zobowiazań do majątku odrębnego imajątku objętego małźeńską wspólnością majatkową.
4. Ośrviadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w ktaju i za gran icą.
5. Oświadczęnię o stanie majątkowym obejmuje równieź wielzytelności pienięźne.
6. W części A oświadczenia zawane są infonnacj e j awne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu
zanieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieluchoiności,
cZĘSc A
Ja, niźej podpisany(a). Witold JAWOR, Jawor,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony l9 lipca l974 W Komańczy
- Bank Polska Kasa opieki S.A- 1 o/Sanok, ul. Kościuszki 4; Specja]ista ds. Sprzedazy;
- Przewodniczący Rady Gminy Komańcza Vl kadencji - do 21 listopada 20l4r,
- Radny Rady Powiatu w Sanoku - od 01 grudnia 20I4l

(nriejsce zatrudnienia. stanorvisko Iub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 n]arca 1990 r, o samorządzie gminnym (DZ, U. Z 200l r. Nr ]42, poz.
|59l oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr ll3. poz. 984. NI l53, poz. I27l iNr 2 t4. poz, l806).
zgodnie z aI1, 24h tej ustawy oświadczanr. źe posiadanr wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majatkowej lub
stanoWiącę mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pienięźne:
- środki pieniężnę zgromadzone w walucie polskiej: 3l002,86 pln małżeńska wspólność majątkowa.............,.,,.,,,.,,
- środki pienięme zgroInadzone w rvalucie obcej: 2l0,63euI małżeńSka Wspólność majątkowa......

papiery rłanościorłe: nie dotlcz;
II.

l. Dom o powielzchni: l l l m], o wafiości: ok, 200000.- p|n; tytuł pmwny: własność- ]najątek osobisty. ......,....._..,
2. Mieszkanie o powierzchni: xxx m2, o wańości; xxx, tytuł prawny: nie dotyczy................,....... , ...,....,. , .. . .. .. ,,
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodalstwa: indywidualne; powierzchnia: 1,83 ha ; o wartości: ok. 50000,-pln

rodzaj zabudow1,: budynki gospodarcze, ;tytuł prawny: własność- majątek osobisty....
Z tego tytułu osiągnałem w loku bięźącyrn przychód i dochód w wysokości: pl,zychód: dopłaty ARiMR 20l 8.63pln,

dochód 0,- pln uprawa na potrzeby własne . . . . , , . , , _ , . . . .

4. Inne n ieruchomości:

lIl,
]. Posiadam udziały ł,spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców. w których uczestniczą
takje osoby - naleąv podać liczbę ienritęnta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niz l0% udziałów w spółce: nie dotyczy,...
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegl_łm dochód w lvysokości: nie do§czy,,,,,,.,

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę ięnitęnta udziałów: 1lie doĘyczy...,.,,
Z tego §/tu]u osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycz.y..,,.........
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IV.
l.Posiadam akcje r.v spółkach handlorvych z udziałenr gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców.

rv któlych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbe i ęnlitenta akcji: nie doq,czlt......
ak(,ię lę slanorĄ ia pakiet lr ieLsz; nrż l00 o akcji rł spóIce: nie dot5 cĄ .,,,,.........,,,,,,,,,,,,,,
Z tego tytuhr osiągnałem w loku ubiegłyIn dochód w wysokości: nie dotyczy.............

2. Posiadam akcje lv innych spółkach handlowych - naleźy podać Iiczbę iemitenta akcji: 800 TPSA;
2l5l PGNIC;75 PCCUARD:27 PEKAO; l5]0 PKOBP; 31 DOMDEV;532 FON;25 KGHM; - nałżeńska
rł spoltlośc lllaiqtkorr a,

Z tego tytułu osiągnąłem lr, roku ubiegłvm dochód w wyso(ości; nie dotyczy,,,,,,.......

Nab1'lem (nabył rnó.j trrałźonęk. z rlyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państworrej osoby prawnej. jedlloStek SamoIZądu 1erytorialnego. ich zlviązków Jub od komunalnej osoby
prawnęj następujące mienie, któIe podlegało zbycirr w drodze plzetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od

Vl,
l. Prowadzę dziaIalność gospodarczą (należy podać fotmę prawną i przedmiot działalności): nie doryczy....,,.,,,,.....,

Z tego t_,-tułu osiągnąłem w roku ubiegl_.,,m przychód i dochód w wysokości; nie dotyczy,,,,,,
2. Zal'ządzan działalnościa gospodarczą lub.jestem przedstawicieleln pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

podac lorlne prarł na i pruedmiot tlzialalnoscil: nie doq c4 ,............

- rł spóIn ie z inn5 m i o,obam i n ic dotl c4 ,,,,,,,,,,,,,
Z tego tytułu osiągnąlem w roku ubiegłynl dochód w wysokości: nie dot),cł,.......

VI|.
W spółkach handlou,r,ch (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-1etteln ezIotlkieln rad; nadzorczej łod kied1 i: niś Jo§c1\,,.,...,..,,,
- 1estellt czlottkieln kolnisi i rerł izl.jnej r od k icd1 1: nit Llot; cz1,.,,,,,,,,,,,
Z tego tytułu osiąglrąłeln w roku ubiegłym dochód lv wysokości: nie dotycz_r-......,,,,
VIll
Inne dochod1" osiągane Z t}lułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkorve.j lub zajeć, z podaniem kwot
uzyskirvanych z każdego rytułu: dochód ż tytułu umowy Za pracę w roku bieżącynl rnalżeliska wspólność
maialko\tJ-Oóó5l.]8pln: dieq radnęgo l0750.- pllr,,,,,,,,,.....,,,,,,,,...,
lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0,000 złotych (w przypadku pojazdów nechanicznych naleźy podać
markę, nodel i rok produkcji): Opel Meriva, rok prod,2009- rnałźeńska wspólność maiątkowa.,,,..,,.
X,
Zoborviązania pieniężne o wańości powyżej l0.000 złotych, w t},m zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz warunki, na
jakich zostałl,udzielone (wobec kogo- w związku zjakim zdalzeniern, wjakięj wysokości):
Pożyczka gotówkowa - okres spłaty 6 lat: zabezpieczenie bez zabezpieczeń: kredytodawca - Bank Polska Kasa
opieki S,A, l OiSanok; cel - konsumpcy,jny: k\.vota kledytu - 24000.- pln, małżeńska wspólność ma.iątkowa -
Zadłuzenie 1 Eó42.54pl!

Powyźsze oś!viadczenie składanl śrviadomy(a). iź na podstawie ań,233
Jub zatajenie prawdy grozi kara pozbalłienia woIności.

Rzepedz. dnia 29 kwietnia 20I5 r.
(ln iejScoWość. data)

karnego za podanie nieprawdy

(podpis)


