
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

czfonka zarzqdu powiatu, sckrctarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajaccj i czlonka organu zarzqdzajqecgo

powiatowq osobq prawnq oraz osoby wydajaecj dccyzjc administracyjnc w imicniu
starostyw

.KRASNIK 18.07.2012 r.
(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazanajest do zgodnego z prawda, starannego i zupebego wypemienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubrykinie znajdujaw konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazanajest okreslic* przynaleznosc poszczegolnychsktadnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska wspolnosci^
majatkowa.

4. Oswiadczeniemajatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmujerdwniezwierzytelnoSci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawartesa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawnedotyczaceadresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomo^ci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),.. .Grzegorz Posyniak Posyniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 kwietnia 1974 r w Krasniku

.. .Bursa Szkolna w Krasniku ul. Slowackiego 7 dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.l 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz, 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, 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 art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub sta-
nowiace mqj majatek odrebny:

I. Zasoby pieni$zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 4000 zl malzehska wspolnosc majaticowa

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.



- papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m , o wartosci: tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 71.... m2, o wartosci: 180 000 zL. tytul prawny: wspolwlasnosc

malzenska

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
o wartosci: rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tyturu osiajmalem($lam) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: dzialka 0,0930 ha i dzialka (1/2 udzialu ) 0,0371 ha

o wartosci: lacznie 60000 zi

tytul prawny: wlasnosc i wspolwlasnosc

III.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziatow: nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolce:

Z tego tyturu osiajmalem(ejam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: 155 000
BBIZeneris, 20 000 Chemoserwis Dwory, 10 000 Euroimplant, 5500 Mostostal Zabrze

nakwote: ok. 45 000zl

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi3gnatem(elam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci: Strata w wysokosci
3949,32 zi

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku

odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu

terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy



VI.

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza^ ' (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):
...nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawnai przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi3gnalem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ,

Z tego tytulu osi3gnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnatem(e!am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcz^: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnatem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII. Inne dochody osi^gane z tytuluzatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
ze stosunku pracy 2704.79 zl,

ze stosunku pracy 452,67 zl,

Ze stosunku pracy 34969,81 zl,

umowa zlecenie z Zarzad Regionu Srodkowowschodniego NSZZ „Solidarnosc" 32000 zl,

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): nie dotyczy

X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): nie dotyczy



CZ^SC B

rowyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdygrozi karapozbawienia wolnosci.

(miejscowoSd, data) / (podpis) '

[1] Niewlaiciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialabosci wytw6rczej w rolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, wformie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczyrad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.


