
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radn€go powiatu

sAliIoK, dnia 2 6 kwietnia 2o!3 r .

(mie j scowość )

urłaqa :

r. OsoU" składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
sta.annego i zupeł-nego wfrpełnienia każdej ż ru-bryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkreŁn),ttr przypadku
zastosowania, należy Ę)isać "nie dotyczyl'.

3. osoba skŁadająca ośtliadczenie obowiązana jesŁ określić przy'laLeżność
posżczegóInych składrtików majątkowych,
dochodów i zobovJiązań do najątku odrębneg,o i najątku objętego
nalżeńską wsPólnością lająŁkotrą.

4. ośtviadczenie o sŁanie na j ątko!.ł.e dotycży najątku w kraju i za
granicą,

5, ośvJiadczenie o stanie najątkovĄrn obejmuje również vrierzytelności
pienieżne .

6. w części A ośt{iadcżenia za!łarte są informac]e jawne, w części B zaś
infolBacje niejawne dotyczące adresu zaoiegzkania składa]ącego
ośvriadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpiSany(a)/ łIojciech Krzysztof Pajestka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodorłe )

urodzony (a ) 24 J-ipca 1978 r. w Katowicac}r

Urząd MiasŁa Sanoka - Zastępca Nacze]nika
(niej sce zatrudnienia,
stanawiska Lub funkcj a )

po zapoznaniu się Z pTzepisami ustawy Z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie poi.\,iatowym DZ.U. Z 2aal r. Nr 142l poz.1592 oTaZ 2 2ao2t.
Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.98Ą, Nr 153, poz, 121lr
Nr 2OO, poz. 16BB i Nr 214. poz. 1806).zgodnie z arL. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
mai ątko!.Je j lub Stano}.JiąCe mó j ma j ątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 8.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone łn Wafucie obcej: NIE DoTYczY
- papiery Wartościowe Akcje Banku PKo BP SA - sztuk 200
- na kwotę: - 6.500,oo zL - wsPólność usŁawowa mał,żeńska
- papiery wartoŚciowe - PETRoLIN - szt[k 2205
.- na kwotę około: 3528 zŁ - wspólnośĆ ustavrowa małżeńska

ŁK



II.
1. Dom o powierzchni: NIE DoTYczY m2, o wartośCi: - NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
2. MieSZkanie o powierzchni:56,70, o Wartości:275.000,00 zł

tytuł prawny: wspólność ustawowa małżeńska
3. GospodarStwo ro]ne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o wartości: NIE DoTYczY
rodzal zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z tego tytułu osiąqnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NTE DoTYczY

4. l nne niet u,-horosci:
powierzchnia: - Miejsce postojowe w garażu podziemnym
o wartości:- 20.000.00 zł - wspólnośc ustawowa małżeńska

ITT.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób
prawnych 1ub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby -
należy podać liczbę i emitenta udziałów: NTE DoTYczY

udziaŁy te stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałów w spółce:
nrIE DoTYczY

Z Leqo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr
l{TE DoTYczY

2. Posiadam udziały w innych spóŁkach handlowych - należy
podać }iczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegŁym dochód w wysokoścr
NIE DOTYCZY

Iv.
1.PoSiadam akcje w spó}kach handlo!,]ych z udziałem powiatowych oSób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią paklet większy niż 10% akcji w spółce:
NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąŁem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WySokości: "
NIE DOTYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na]eży
podać liczbę i emitenta udziałów: NrE DoTYczY
Z Lega tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "
llTE DoTYczY
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v.
Nabyłem(am) (nabył nój maŁżonek, z wyłączentem mienia przynafeżneqo
ao ieqo majątku Óaręnneqo) od Skarbu Państwa, innej państwowej

o"ońy'p."".rej. jednostek sanrorządu terytorialnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktoTe podfegało zbyciu
w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę dziaŁafność gospodarczą (należy podać formę prah,ną

i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY,

- osobiście .. NIE DoTYczY, " " ,

- wspólnie z innymi osobami NTE DOTYCZY.

Z
i

teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł},m przychod
dochód w wysokości: NIE DoTYczY

ZaI:ządzam działalnością gospodarczą 1ub jestem
przedstałvicielem, peŁnomocnikiem takiej dz iał a lnoś c i
(należy podać formę prawną i przedrniot działafności) :

NIE DOTYCZY
- osobi ście NIE DOTYCZY

- wspólnie Z innymi osobami liIIE DoTYczY

Z Lego tytułu os iągnął em (ęłan) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

vII
W spół kach handlowych (naz\,Ia, siedziba spółki) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYCZY,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY,

- jestem czfonkiem komisji rewizy;nej (od kiedy) : NIE DOTYCZY,

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegŁym dochód
W wysokości: NIE DoTYczY



VIII.
Inne dochody oSrągane Z tytułu zatrudnienra lub rnne; dzraiallls:i
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego
tytułu:

Urząd Miasta Sanoka:
Wynagrodzenie - 50.958,44 zł - wspólność usŁawowa małżeńska
oieti nadnego 16.?56,68 zł wspolność usŁawowa malżeńska
Wynagrodzenie małżonki 52.o34,4! zł - wspolnośc ustawolda małżeńska

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok
produkcj i ) :

Samoc}ród skoda ocTAvIA II Ambiente 2006 r. o wartości 33.000 zł_
wspólnośó ustaworfra małżeńska

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyzej 10.000 ZŁotych, W tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki, na jakich Zostały
udzielone (wobec kogo, w zw Lązkl:, z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) :
K.:redyt mieszkaniovły w PKO BP SA - 156 ,9l3,29 zł
na zakup mieszkania - wspólność ustawowa małżeńska

PoWyżSZe oświadczenie skiaoam swradorny (a) , iź na podstawie art.233§1
Kodeksu karneqo za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy qrozi kara pozbawienia wolności.

SANOK,26 kwietnia 2aI3 r.

(miej scolvość, data) (podpl s )


