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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
erfonka 2araa_d« powiatu,
^

dnia 22.04.2011 r.

............

Oiwlfclm...............,
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skladaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupefaiego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie
dotyczy"
3. Osoba skladaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majajkowych, dochodow i zobowiajzan do majajtku odr?bnego i majajtku obj^tego malzenska,
wspolnoscia. maj^.tkow%
4. Oswiadczenie majajtkowe dotyczy majatku w kraju i za granica_.
5. Oswiadczenie majajtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania sktadaja_cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),....................Zbigniew Starzec ............................................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)..................10.02.1962r.....................................................wOiwifcimiu ...........................................................

Powiat Oswif cimski, Starostwo Powiatowe w Oswig cimiu - Wicestarosta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sif z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pelnia_ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z pozn. zm.) oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza_dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzajse w sklad malzenskiej wspolnosci majajkowej fab.

I
Zasoby pieni§zne:
Srodki pieniejzne zgromadzone w walucie polskiej :
266.663,70 A
majatek objfty maliefisk^ wspolnosci^ majatkowa.

Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:
Hie dotyczy.
Papiery wartosciowe:

nie dotyczy
nakwote;:.

n.
1. Dom o powierzchni:
106
m2, o wartosci.
maliefiskq wspolnoscia. maja,tkowa.
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawny
nie dotyczy

m2, o wartosci

. 350.000 zl.. .tytul prawny: majatek obj gty

nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj gospodarstwa:
nie dotyczy
powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
nie dotyczy
Z tego tytulu osiaj?naj:em(elam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:.... nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:
1) dzialka na ktorej polozony jest dom- 0,4 a, 2) garaz ok. 30 m2,
3) dzialka 18 a
o wartosci:
1) 40.000 z!
2) ok. 10.000 zl,.
3) 27.000 zl (wg faktury zakupu)
tytul prawny:

majatek ofojety malzenskq wspolnosciq majatkowa.

ffl
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbf i emitenta udzialow:
uie dotyczy
udzialy te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:
mie dotyczy
Z tego tytulu osi^gna_lem(§lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowia_pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spolce:

nie dotyczy

Eie dotyczy

nie dotyczy

Z tego tytulu osia_gnajem(§!am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wyla_czeniem mienia przynaleznego do jego majajtku odr^bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiajzkow lub
od komunalnej osoby prawnej naste.puja.ee mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac
opis mienia i dat? nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VL
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza,2 (nalezy podac form? prawna_ i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy
osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Ztego tytuhl osiqgnajtem(am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:.
2. Zarzajdzam dzialalnoscia_ gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy
osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuhl osiaj5tialem(e.latn) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy..

nie dotyczy.

jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):
— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

— jestem, czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytuhl osiaj*naj:em(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
W spoldzielniach:

nie dotyczy..

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy....,
nie dotyczy..
nie dotyczy

Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

nie dotyczy.

2. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza,:
nie dotyczy
—jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):
—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyciy
nie dotyczy
nie doiyczy

Z tego tytuhl osi^gnalem(?lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosc :

nie dotyczy.

vm.
Inne dochody osia_gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje.6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuhi:
Z tytuiu zatradnfeBia -64.003,34zl
DIeta radnego - 17.110,00zl

K.
Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke., model irokprodukcji):
Audi A-6, rok produkcji 2005 r.
maja_tek objfty malzefisk^ wspolnoiciq maj^tkowq

X.
Zobowiajzania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacia_gni§te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie doiyczy

