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czlonka zarządu oowiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organl zarządzającego powiatową- 
osorą p.arrną oraz osoby wydającej deryzje administracyjne w-imióniuitarosty'

. . . SA}IOK, dnia 12 urarca 2013 r.
(niejseowość)

lrwaga :

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
staranneqo i zupeŁnego vJypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn}m przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych sk}adników majątkowych, dochodów i zobowiązań do
majątku odrębnego i majątku objętego maŁżeńską wspólnością
maj ątkovrą.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w CzęśCi A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, W części B zaś

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja/ niżej podpisany(a), SEBASTIAN NIŻNIK (rodowe: NIŻNIK)
(iniona i nazwisko Oraz naZwisko rodowe)

u-rodzony(a) 07 czERWcA L976r. w sANoKu

STAROSTA SANOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU

(niejsce zatrudnienia, stanawiska fub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991r.
o ograniczeniu prowadzenia działafności gospodarczej przez osoby
peŁniące funkcje publiczne (Dz,tJ, Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 113,
poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz. 48j, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 oTaz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 274, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoIządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 742, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 173, poz, 984,Nr 153, poz, 7271, Nr 200, poz. 7688
i Nr 214, poz. ]-806),zgodnie z aTt. 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadalr wchodząee w skład małżeńskiej wspóIności majątkowej lub
stanowiące mój maj ątek od!ębny:

L
Zasoby pieniężne:
-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY



- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

papiery wartościowe: - NIE DoTYczY
- na kwotę: - NIE DoTYczY

II.
1. Dom o powierzchni: NIE DoTYczY| o Wartości: - NfE DoTYczY

tytuł plawny: NrE DoTYCZY
2. Mieszkanie o powierzchni: 36,92 m2 - o wartości: ok.340.000 zł.

tytuł prawny: współwłasność (małżeńska wspólność majątkol a)
3. Gospodarstwo ro]ne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o wartości: NIE DoTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z tego tytułu oSiągnąłem(ęŁam) W roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NTE DOTYCZY

4. Inne nieruchomości: udział w częściaeh wspólnych budynku,
w któryn zlokalizowane jest rn-ieszkanie opisane wyżej w pkt,2
oraz we współwłasności dzialek Nr 120,Nr 72!, oraz Nr L22
wynosi 3692/228372

o wartości: lrartość łączna pkt,2 i pkt.4 wynosi ok. 340.000 zł.

tytuł prawny: współwłasność (małźeńska wspólność majątkowa)

III.
Posiadam udziały w spóŁkach handlowych - należy podać 1iczbę
i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 108 udziaŁów w spółce:
. NTE DoTYczY,....

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać ticzbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż 1_0? akcji w spółce: NIE
DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
.. NIE DoTYczY.

v,
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 1ub
od komunafnej osoby prawnej następujące mienie, które pod].egało
zbyciu w drodze pIzetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo: NTE DoTYczY

vI .

1. Prowadzę działafność gospodarczą2 (należy podać folmę prawną
i przedmiot działa.Iności) : NIE DoTYczY.

- osobiście .. NTE DoTYczY

- wspoJ_nie z innyni osobami .. NTE DoTYczY.

Z tego tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NTE DoTYczY

2. ZaIządzam działa.Inością gospodarczą fub jestem
przedstawicie.].em, pełnomocnikiem takiej dz iał a].noś ci
(na]_eży podaó formę prawną i przedmiot działaIności):

..... NIE DoTYczY.
- osobiście . .. NIE DoTYczY.

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.

Z Lego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

vII.
1. W spóŁkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DoTYczY

- jestem czŁonkiem zarządw (od kiedy) : NIE DOTYCZY.......

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTtczY...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY.

Z Eego tytułu os iągnąŁem (

w wysokości: NIE DoTYczY
ęłam) w roku ubiegłym dochód

2. W spółdzie]_niach: - NrE DoTYczY.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY...,.,,.

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy): NIE DoTYczY...

- jestem czŁonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY,.



Z tego tytuŁu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w
wysokości: - NIE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących dziaŁalność gospodarcząi NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NTE DoTYczY.

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem (
Wysokośc1: NIE DoTYczY

ęłam) w roku ubiegłym dochód w

VIIT.
Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej ]ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z kaźdego
tytuŁu:

-dochód ze stosunku Pracy - L47,549 to2 zł. (maŁżeńska wspólność mająŁkowa)

-dochód żony ;
1,/ ze stosunku pracy - 201.950 zł. (małżeńska wspóIność majątkowa)

Ix
SkŁadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 zŁoLych
(w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy podać markę, model i rok
produkcji):
1/ samochód osobowy HONDA HRV Rok prod.2003r. (małżeńska wspólność
maj ątkowa)

2/ samochód osobotły JEEP GRjL}ID CHERoKEE Rok prod. 2o03r. małżeńska
wspólność maj ątkowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, W tym
zacią9nięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w zw iązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): Kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w 2010r. na klrotę
55.100 zł. w PKo BP w sanoku- slan zadłużenia na dzień 31 grudnia
2OL2r. - ok.11 .000 zł. (małżeńska wspólność najątkowa)



Powyższe ośI^Ii adc zenie
art.233§ 1 Kodeksu karnego za
prawdy grozi kara pozbawienia

SANOK, 12 narca 2013 r.

(miej scowość, data)

składam świadomy |a) , iż na podstawie
podanie nieprawdy lub zataj enie
wolności.

Nie|nfaściwe sk reś7ić,
Nie dotyczy działa7ności wytwórczej w rolnictnrie w zakresie produkcjż
roś7innej i zwżerzęcej, W formie ż zakresie gospod,arstwa rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie7ni mieszkaniowych.


