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oŚWlADczEN lE MAJĄTKoWE

członka zarządu pow atu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osob, zarządzającej iczłonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

orłz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Częstochowa , dnia
(miejscowośc)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wplsać ..nie
dotvczv".

3. Osoba składająca oswiadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkcltlyg dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczen ie majątkc,we obejmuje równ ież wiezytelności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składajacego oświadczenle oraz miejsca położenia nieruchomości,

12.04.2011 r.

czĘŚc A

Ja, nizĄ podpisany(a), MARIUSZ JAROSZ

urodzony(a) 23 lipca l 7I r.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Blachowni

zatrudniony: Starostwo Powiiitowe w Częstochowte

na stanowisku: Główny Spec.ialista w Wydziale Komunikacji

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko l ub funkcja)

po zapoznaniu się z prze.risami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby p -.łniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz,715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r, Nr49, iloz,483,z2000 r. Nr26, poz,306 orazz2002r, Nr 113, poz.984 iNr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 20O2 r. Nr 23,

poz.220, Nr62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz,1271, Nr200, poz. 1688 i Nr214, poz. 1806), zgodnie
zart.25c tej ustawy ośwladczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odr,7bny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromzldzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromlldzone w walucie obcej. nię dotyczy

- papiery WańoŚciowe. nie dotyczy

na ltvotę: nie dotyczy
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1. Dom o powierzchni: nie dotyczy ffi 2, owańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 43 m 2, owańości: 16l .000

tytuł prawny: spółdzielczewłasnościowe

3, Gospodarstwo rolne:

o wartości: nie dotyczy

rodzĄ gospodarstwa: nie dotyczy , pow,erzchnia: nię dotyczy

rodzĄ zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dołczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod 1,1wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:
powierzChnia: niedotyczy

o wańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

lll.

Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w społce: nie c,ltyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośt ł: nie dotyczy

1, Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emrtenta akcji:

M.

Starhedgę S.A. - 4940 akcii o wartości jednostkowej 0,62 zł

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr: 0,00 zł
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V.

Vl.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo;

nie dotyczy

1. Prowadzę działa

nie dot_vcąv

-osobiście:

lnośc gospodarcząz (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam dzia,alnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

-osobiście:

Vll.

-wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy

Ztego tytułu os ą9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

1. W społkach har jlowych (nazwa, siedziba społki): nię dotyczy

-jestem członkiem z lządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem r dy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osrągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dot "r,

2. W społdzielniac l: nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nię dotyczy
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-jestem członkiem k,lmisji rewizyjnej (od kiedy). nię dotyczy



-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośr:r: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): qĘ !91y!Zy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

Mll.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc;i: nie dotyczy

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarc:kowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 64.527,72 zł - zatrudnięnię w Starostl,, ie Powiłow

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej '10 000 złotych (w prz padku pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyc;.,

lX

X
Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zac ągnięte kredyty i pożyczki

orazwarunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuzja<imzdarzeniem, w jakiej

wysokości), niedotyczy
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-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nię dotyczy



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prałdy grozi kara pozbawienia wolności.

Częstocho a, 12.04.20I'7 r.

(miejs ;owość, data)

1 Niewłaściwe skreślic

' Nie dotyczy działalności wytwo :zej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3 nie dotyczy rad nadzorczych st, jłdzielni mieszkaniowych
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