
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

Sanok, dnia 26.04.2013 r.
(miejscoWość)

Uwaga:

1, osoba skladająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego Wypełnie,
nia każdej z rubryk,

2- Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisaó ..nie dotv-
czv" -

3, osoba sk|adająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników mająt-
kowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego małżeńską Wspólnością ma-
jątkową.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne.

6, W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), KATARZYNA JoANNA GlBA-WoŹNY,
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 02 1986 r w LESKU

STARoSTWo PoWlAToWE W SANoKU, sPEcJALlSTA W WYDZ|ALE KoMUNlKACJl l TRANSPoRTU ,

(miejsce zahudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz 679, z 1998 r Nr 1,13, poz 715 i Nr 162,
poz 1126, z 1999 r Nr49, poz,483, z 2000 r, Nr 26, poz,306 oaz z 2002 r, Nr 113, poz.984 iNr214,poz,1806) oraz
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz u z 2001 r, Nr 142, poz 1592 oraz z 2002 r Nl 23,
poz,220, Nr 62, poz,558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nl 200, poz, 1688 iNr214, poz 1806), zgodn'e
z ań 25c tej ustawy ośWladczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej |ub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone W Walucie polskiej: NlE DoTYCZY

- środki pienięźne gromadzone W Walucie obcej; NlE DoTYCZY

- papiery Wańościowe; NlE DoTYCZY
na kwotę:

l|.

1_ Dom o powierzchni: NlE DoTYCZY m2, o wańości: NlE DoTYCZY tytuł prawny, NlE DoTYCZY
2 Mleszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NlE DOTYCZY

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DoryCZY, powierzchnia: NlE DoTYCZY

o Wańości: NlE DoTYCZY

rodzaj zabUdowy: NlE DoTYCZY
tytuł prawny: NIE DoTYCZY
Z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) W roku ubiegłym pż ychód i dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

4, lnne nieruchomości:



powierzchnia: 1,71 ha
- 

o Wańości: 10 000 zł,

tytuł prawny, WłaSność

lll.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta udziałóW:

NlE DoTYOZY

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10yo udzialów w spółce; NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

lV,

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

NlE DoTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoTYCZY

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich ZWląZkóW lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podac opls
mienia idatę nabycia, od kogo: NlE DoTYCZY

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY
osobiście NlE DoTYCZY

- wspólnie z innymi osobami NlE DoTYCZY

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DoTYCZY
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY

osobiście NlE DoTYCZY

wspólnie z innymi osobami NlE DOTYCZY

Z tego tytułU osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: NlE DoTYOZY

Vll.

1 W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYCZY

-]estem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): NlE DoTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY
2. W spółdzielniach:

NlE DoTYCZY

- jesiem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DoTYOZY

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NlE DoryCZY

- jesiem cżłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochód W Wysokości: NlE DoryCZY



, 3. W fundacjach prowadzących działalnośó gos podarczą
NlE DoTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DoTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

Vlll.

lnne dochody osiągane ., 
lyl"fu ^.:Iy9]lęli1_]u9 ]!nel działalności zarobkowej lub zajęć, Z podaniem kwot

!ry.._k|Yąy"! z każdego tytułu: DoCHoDY ZE sTosUNKU PRACY: 252g2,g1', oócToov MoJEGo MĘZAoSlĄGNlĘTE ZE SToSUNKU PRACY: 30955,78

lx,

Składniki mienia ruchomego 9 wlńośc1 powyzej 10 00o złotych (w przypadku pojazdów mechanlcznych należypodac markę, model irok produkcji): NlE DoTYdZY

x.

Zobowiązania pienięzne o WartoŚci powyżej 1o o0o Złotych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożyczk| oraz Warunki,na jakich zostałY udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzónie. *T"k;j;r.diotci1l rule DoTycZy



, PoWyżSze ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § ,l Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności,

_ź,nok, 46-0ź_ 2o/} -,(mleIscowosc, oala) Ąń-. rź**n
./ (podpls) /

1 Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej, W formie izakresie gospodar-

^ 
stwa rodzinnego,

" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


