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OSWlADCZENIE MAJ!\TKOWE ~~pn
czlonka zarzl}du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osobl zarzl}dzajl}cej i czlonka organu zal"Zl}dzajl}cegopowiatowl} osoba
prawnl} oraz osoby wyda.jl}cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Gorzow SllJski, d n ia 28.04.2017 r.
Uwaga:
1. Osoba skladajlJca oswiadczenie obowilJzana jest do zgodnego z prawdlJ, starannego i zupelncgo

wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujl} w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nic

dotyczy" .
3. Osoba skladajlJca oswiadczenie obowilJzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych skladnikow

majlJtkowych, dochodow i zohowilJzan do majl}tku odr~bnego i majlJtku obj~tego wspolnoscilJ majlltkowlJ.
4. Oswiadczenie 0 stanie majl}tkowym dotyczy majlltku w kraju i za granicll.
5. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sit informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawnc dotyczllce adrcsll

zamieszkania skladajltcego oswiadczenie oraz miejsce poloienia nierllchomosci.
CZF;SC A
Ja, nizej podpisany(a), " Roland Rudolf Fabianek """"" ..""" .."." ,, .

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 05.03.1968 r. w Olesnie " .

.......................... " "" .."Sta rostwo Powiatowe w Olesnie ." " """ " ..,," " " " " .

.... "." .."." "" "" Wicestarosta " " .." .
(Illiejsce zatrlldnienia. stanowisko lub fllnkcja)

po zapoznaniu siy z przepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospoJarczej
przez osoby pelni'lce fllnkcje pllbliczne (Oz. U. NI' 106. poz. 679. z 1998 r. NI' 113. poz. 715 i NI' 162. pOL. 1126. Z

1999 r. NI' 49, poz. 483, z 2000 r. NI' 26. poz. 306, oraz z 2002 r. NI' I 13. poz. 984 i NI' 214. poz. 1806) oraz ustavvy L

dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatow)1ll (Oz. U. z 2001 r. NI' 142. poz. 1592 oraz z 2002 r. NI' 23. POl.. 220.
NI' 62, poz. 558, NI' 113, poz. 984, NI' 153. pOZ. 1271. NI' 200. poz. 1688 i NI' 214. poz. 1806), zgodnic 7. art. 25c tej
lIstawy oswiadczam, ze posiadalll wchodz,!ce w sklad malzenskiej wsp61nosci Illaj'ltkowej lub slanowi'lce m()j Illaj'ltek
odrybny:
I.
Zasoby pieniyzne:

srodki pieniyzne zgromadzone w \valucie polskiej: .65000 zl " " " "" .."""" .." "." ,, ,,"_ .

srodki pieniyzne z'gromadZl'nc \\' walucie obccj: ..nie dotyczy """"" .."" .

papiery wartosciowe: nie dotyczy " " .

.................... na kwoty: " " .

.............. powierzchnia: 0 warlosci: .

/I.
I.

2.
3.

Oom 0 powierzchni: 150 m2, 0 wartosci: 250000 zl... Iylul prawny: wlasnosc " " .

Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ml. 0 warlosci: tytul prawny:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

rodzaj zablldowy: nie dotyczy " .

tytul prawny: n ie dotyczy .

Z tego tytlllu osi'lgn'llem(ylam) w roku ubieglYIll przych6d i doch6d w wysokosci: .
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dzialki siedliskowa 0 pow. 1335 m2 oraz zabudowania gospodarcze 0 pow. 101 1111 .. _ .

o wartosci: dzialki ok. 30000 zl zabudowan gospodarczych ok. 20000 zl

tytul prawny: wlasnosc " _ .
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Ill.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczby i cmilenta udzialow: nie dotyczy

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

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

lIdzialy te stanowi<j pakiet wiykszy niz 10% udzialo'vv w spolce: nie dotyczy .

Z tego tytlltu osi<jgn<jlelll(ylalll) w rokll lIbieglYIll dochod w wysokosci: nie dotyczy .

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych -nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy .

akcje te stanowi<j pakict wi~kszy niz 10% akcji w spolce: nie dot~·czy .

Z tego tytulu osi<jgn<jlelll(~lam) \'v rokll ubieglYIll dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl Illoj malZone", z wyl'lc.leniem mienia przynaleznego do jego maj<jtku odr~bnego) od Skarbu
Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorz<jdu terytorialnego. ich zwi<jzkow lub od kOlllllnalnej osob:-
prawnej nast~puj<jce mienie. klore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalez:- podac opis mienia i dale; nab:-cia. od
kogo:
......................................... nie dotycz)' .

VI.
I. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz<j' (nalez~' podac f()rlll~ prawn<j i przedllliot dzialalnosci): . nie dotyczy .

osobiscie nie dotyczy

wsp61nie z innymi osobami !lie dotyczy .

Z tego tytulu osi<jgn'!lelll(~lalll) w roku ubieglylll przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy .

2. Zarz<jdzalll dzialalnosci<j gospodarcz<jlub jeslelll przedslawicielelll. pelnolllocnikiem takiej dzialalno~ci (nalcz)
podac form~ prawn'} i przedl1liot dzialalnosci): .. nic dotyczy .

osobiscie nie dotyczy .

wspolnie z innymi osobal1li nie dotyczy .

Z tego tytulu osi<jgn<jlem(~lal1l)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... nie dotyczy

VII.
I. W spolkach handlowych (nazwn, siedziba ~;pMki): nie dotycz)' .
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- jestelll czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie dot)czy .

- jestem czlonkiclll rad) nadzorc:zej (od kiedy): nie dot)czy .

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

- jestem czlonkiem kOlllisji rewizyjnej (od kielly): nie dotyczy .

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .

2. W sp61dzielniach: nie dotyczy .

- jestem czlonkiem zarz~du «()d kiedy): nie dotyczy .

- .iestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kicd)): nie dotyczy .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego tytutu osi~gn~lem(ylam) w ro"u ubieglym doch6d w wysokosci: nie dot)'czy .

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz~: nie dotyczy .

- jestelll czlonkielll zarzqdu (od kicdy): nie dotyczy .

- jestem czlonkiem rady nadwrcze.i (od kiedy): nie dotyczy .

- jestelll czlonkiem kOlllisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy .

Z tego tytulu osiqgnqlem(ylalll) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .

VIII.
Inne dochody osiqganc z tytulu zatrudnienia lub
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
.......................................................... z tytulu zatrudnien ia

innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc. L podaniC'lll h\01

13 I 816, 7\ zl

.......................................................... z tytulu zatrudnienia zany 67 100,89 zl. .

.......................................................... doch6d zony z tytulu najmu 8 400 zl... .

IX.
Skladniki mienia rucholllego 0 \\'artosci powyzej 10000 zlotych (w przypadkll pojazd6w Illechanicznych nalcL.) poclac
marky, model i rok prodllkcj i):
.............. Skoda Fabia kombi rok produkcji 2004 malicnska wspolnosc majl}tkowa .
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X.
Zobowillzania pieniyzne 0 wartosci powyzcj 10000 zl, w tym zacillgniytc kredyty i pozyczki oraz warllnki. na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwillZku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
..... Kredyt zacillgniyty w Banku Pekao S.A. Oddzial w 10 Wieluniu zaci'.,gniyty w 07.2016 r. w wysokosci 42 000 zl

... na okres 26 w zwi'lzku z prowadzon'l rozbudow'l domu. Do splaty pozostalo 34 847,07 zL. .

Powyzsze oswiadczenie skladal11 swiadol11y(a), it na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy IlIb

zatajenie prawdy grozi bra pozbawienia wolnosci.

,
?OV~U·i.J j/~5k,' ulf?. L'"J4.J..p"1/

(miejscowos6, data)

I Niewlasciwe skresli6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej zwierzycej, w formic i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
J Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych
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