
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powia skarbnika powiai rganizacyjnej powiatu,osobY organu zarąd,zlj .i*ną

ecyzje administra

Zagórz dnia 22.04.ż013 r.
(miejscowość)

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego rłype1nienia

każdej z rubryk
2, JeŻeli PoszczegÓIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczv".
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okleślić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,

objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.
raju i za granicą,
erzytelności pieniężne.
części B zaś informacje niejawne doĘcące adresu

ożenia nieruchomości.

cZĘŚCA

Ja, niżej podpisany(a), Bogusława Hnilka
(imiona i nazwisko

urodzonyla1 1.02.1956. w Dynowie.

PoliĘńska
oraz nazwisko rodowe)

Starostwo Powiatowe w Sanoku - Geodeta Powiatowy -Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
(miejsce żatrudn ienia, stanowisko lUb funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia l9
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679,
poz. 483, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 200ż r. N
5 czerwca powiatowym (Dz.lJ. z
558, Nr l l oz. 1271, Nr 200, poz. l
że posiada małżeńskiej wspólności

I.
Zasoby pienięme:
- środki pienięme zgromadzone w walucie polskiej nie doĘczy
- środki pienięme zgromadzone w walucie obcej nie dotycz!
- papiery Wartościowe - nie dotyczy na kwotę nie dotyczy

II.
la). Dom o powierzchni,. l4O^m2, o wańości:267 000 PLN tytuł prawny: współwłasność małżeńska
1b) dom o powierzchni 80 m2 o_wańości 40 000 PLN tytuł pr;wny'wspóiwłasność w tl+ cięsi
2. Mieszkanie o powierzchni m2: nie doĘczy. o wartoici: nie dótycry t}tuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy o wańości: nie doĘczy
rodzaj zabudowy: nie doĘczy tytuł prawny: nie dotyczy.
z tego t5Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości:
41 ha w tym 1,255l działki rolne, 0,0790 ha działka budowlana, na której posadowiony jest budynekmi w Pkt. II.'Ia), l/l cz. działki budowlanej o ogólnej powierzchni 0,44 t,a na tto.e; poŚaiowiony jestbu kt. ]Llb)

t1tuł plawny: współwłasność małZeńska



III.
posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezry podać liczbę iemitenta udziałów: nie doĘczy
udziały te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce: nie doĘczy
Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posjadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie doĘcry
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

v
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podń opis mienia i datę nabycia, oa togÓ: Agencja
NieruchomoŚci Rolnych Skarbu Państwa - OT w Rzeszowie działki rolne o pow. 0,4251 połozone w Zasławiu gmtna Żag6rz
nabYe l7.03.1999r, działka rolna o pow. 0,21 ha położona w Dąbrówce Starzeńskiej gmina Dynów naUya ts.Ql.zoołr,
działki budowlane o pow. 0,0790 ha położone w Zagórzu przy ul. Modrzewiowej nabsĄe 23.1Z.ż0O4 r. od gminy Zagórz

vI.
1. Prowadzę dzińalność gospodarczą2 (naleźy podać formę

prawną i przedmiot działalności) nie doĘcry
- osobiście nie doĘczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości nie doĘczy

Ż, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
- osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy) nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Z tego t},tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarądu (od kiedy) nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie doĘczy

vIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej hń zajęć, z podaniem kwot uryskiwanych
z kazdego tyułu:. dochód ze stosunku pracy - 70 245,9l PLN, umowa o dzieło i zlecenia - 37 612,14PLN.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcj i): Mazda 6 rb.2006, Renault Megane II Rb, 2003.



x.
Ści powyŻej 10-000 złotych, w tym zaci€nięte kedyty i poż^Jc|kioraz warunki, na jakich
w zwiękll z jakim zdaueńem, w jakĘ wysokoś;i): -'kr;d}t hipoteczny * *yrókoś"i

owę domu przez PEKAO S,A.

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy.(a), iż na podstawie aft.233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lubzatajenie prawdy grozi kara pozb'awienia wolności

Zagórz2ż.04.ż0l3r,
(miejscowość, dah)

Ęli XłG-str"sliC.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakę§ie produkcji roślinnej i związęcej, w fomię i zakresię
8ospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzo.czych spółdzielni mieszkaniowych.


