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OśW]ADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

SA}IOK, dnia 12 kwietnia 2O!3r.
(mie j scowoś ć )

uI aga :

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego J. zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśfić pxzynaLeżność
poszczegóLnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęteqo
małżeńską wspóInością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy
granicą,

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje
ni ani arna

6. W części A oświadczenia załvarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca po}ożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), WAIDEMAR SZYBIAI( ( rodowe : SZYBTAK)
(imiona i nazwisko otaz nazwisko rodowe)

urodzony (a ) 27 LrPcA 1964r. w LEsKu

sA}IocKI DoM KulT\rRY - DYREKToR

R;ADNY POWIATU V, SANOKU
(niejsce zatrudnienia, stanowisko Jub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 200I r. Nr IĄ2, poz.1592 oTaz z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55B, Nr 11,3, poz.98Ą, Nr 153, poz. L27L,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arL. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój mająt'ek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w wa]_ucie polskiej: 106.000 zł.
(maŁżeńska wspóIność maj ątkowa)

majątkuwkrajuiza

również Wi er Zyte]_noś ci

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
papiery Wartościowe: NTE DoTYczY

DoTYczY



IT.
1. Dom o powierzchni: NrE DoTYczY m2 o wartości: NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
2. Mieszkanie o powierzchni: 88,5 m2 o wartości: 260.ooo zŁ

tytuł prawny: odrębna własność J.okalu mieszkalnego (małżeńska
wspóIność maj ątkowa )

3, Gospodarstwo ro]ne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o V,,artości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z Eego tytułu osiągną}em(ęŁam) w roku ubiegŁym przychód i dochod
W Wysokości: NIE DoTYczY

4. Tnne nieruchomości: działka -Nr 1527
powierzchnia: 0,1590 ha
o wartości: 1.000, OO zż.
tytuł prawny: udzial w działce (stanovriący 88501/158240 cz.)
(maŁżeńska wspólność maj ątkowa)

ITI.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub pr zeds i ębiorców, W ktorych uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż I0ż udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naIeży podać
1iczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

Z tego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieg,łym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

Iv.
1. PoSiadam akcje W spółkach handlowych z ud,ZiaŁem powiatowych

osób prawnych ]"ub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż LOŁ akcji w spó}ce: NIE
DoTYczY
Z Łega tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na]eży podać 1iczbę
i emitenta akcji: NrE DoTYczY

Z teqo tytułu os ią9nąŁem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małźonek/ z wyłączeniem mienia przynależnego doJego majątku odrębnego)od skarbu państwa, innej państwowei osobyprawnej, jednostek samorządu terytoria]-nego, icń źwLązków fub odkomunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodze przetargu - należy podać opis mienia i dalę nańycia, od kogo:NrE DoTYczY

VT.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawnąi przedmiot działafności): NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z Eego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłym przychod
i dochód w wysokości: lrrE DoTYczy

2, zarządzam dziaŁalnością gospodarczą lub jestem pr zeds tawi ciel em,pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać folmę pralvnąi przedmiot działalności) : NIE DOTYCZY

- osobiście: NrE DoTYczY

- wspólnie z innyni osobami NIE DoTYczY

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:NIE DOTYCZY

vII.
W spó}kach handlowych (nazwaI siedziba spółki) : NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NrE DoTYczY

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DoTYczY

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:NIE DOTYCZY

VIII .

rnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia tub innej dziaŁafności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

dochód :

1/ ze stosunku pracy
2/ umowa o dzieło
3/ dieta radnego

- 82.215,85zł.(małżeńskawspólnośćmajątkowa)
- 4,404,44 zł. (małżeńska wspólnośó majątkowa)- 12,702,61 zł. (mńżeńska wspólność majątkowa)



dochód żonv :

1/ ze stosunku pracy
2/ umowa o dzieło

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.ooO złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych na]eży podać markę, model i rokprodukcji) : PEUGEoT 308sW - rok. prod.2011r. (małżeńska wspólnośó

maj ątkowa )

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10.0O0 złotych, w tymzaciągnięte kredyty i pożyczki axaz warunki, na jakicń zostały
udzie]_one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
WysokoŚci) : NIE DoTYczY

57 .7 26,49 zł. (małźeńska wspólność maj ątkowa)
772,8ż zł. (małżeńska wspólność majątkowa)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),
Kodeksu karneqo za podanie nieprawdy Iub
pozbawienia wo]ności.

iż na podstawie
zatajenie prawdy

art.233 s 1
grozi kara

SANOK, 12 kwietnia 2O!3r.

(niejscaĘość, data ) (podpis )


