
OśWIADCZENIE MAJĄTKoWE

członka zarzadu powiatu, sekrętarza powiafu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i cńoŃa organll zarządzającego powiatową osobą

prawną oraz osoby wydaj ącej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Zaiszyrr I dnia 26 kwietnia 2OL3r,
(miej seowość )

IJwaga :

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

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
Zastosowania, należy wpisaó "nie dotyczy",

3. osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność
poszczególnych skŁadników majątkowych. dochodów i zobowiązań do
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
maj ątkołlą.

4. Oświadczenie majatkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośWiadcZenie majątkovre obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś

informacje nl"ejawne dotycZące adresu Zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a)/ Grażyna Borek (rodowe : Bury)
(iniona i nazwisko Oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 grudzień 1956r. w Bażanówce

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Główny Specjalista Doradztwa Rolniczego

Radna Rady Powiatu Sanockiego
(mjejsce zatrudnienia, 5tanawisko 7ub funkcja)

po zapoznaniu Się z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 199'7r.
o ograniczeniu prowadzenia dziaŁalności gospodarczej przez osoby pe}niące
funkcje publiczne (Dz,U. Nr 106, paz,679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 762,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,poz, 483, z 20aa r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r,
Nr 173, poz.984 i Nr 274, poz, 18a6) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r,
o samorządzie powiatawym (Dz. U. z 20a1 r, Nr 142, poz, 1592 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 713, poz, 984,Nr 753, poz. 7271, Nr 2a0,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 7806),zgodnże Z aIt. 25C tej ustawy oświadczarn, że
Posiadam wchodzące w skład nałżeńskiej wspóIności majątkowej 1ub stanowiące
tnój majątek odrębny;

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wafucie polskiej: ok. 468.000,o0 żż
(małżeńska t spóIność majątkowa)
- środki pieniężne Zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

- papiery Wartościowe: - Fundusze inwestycyjne
- na kwotę: - ok. 40.000,00 zł (mał,żeńska wspólność majątkowa)



II.
1. Dom o powierzchnii I/ 73,77 m2, o wartości: ?.000,00 zł.

2 / 22o ,o m2, o wartości : 4o1 .ooo ,Oo zŁ
tytuŁ prawny: 1. małżeńska wspólność majątkowa

2. małżeńska wspólność mająlkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY

tytuł praWny: NIE DoTYczY
3. Gospodalstwo ro]-ne:

rodzaj gospodalstwa: rolne powierzchnia: 2,96 ha
o wartości: 150.000,00 zł
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, budynek opisany w ezęść
II, Pk!., ppkt2.
tytuł prawny: małżeńska wspólnośó mająŁkowa

Z tego tytułu osią9nąŁem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod
w wysokości: PRZYCHÓD: oK. 8.ooo,oo zŁ. DocHÓD: oK. 6.ooo,oo zŁ
małżeńska wspólnośó maj ątkowa

4. ]nne nieruchomości:
powierzchnia:
1. grunty o pow.4,2601 ha -place, drogi
2. wiaty - o poyr.110 m2

3. dzialka o povr.1653 m2

4. działka o pow.L846 m2 , na której jest posadowiony budynek
opisany w części II/ Pkt., PPkt1

o wartości: pkt.1 r 2 = r.0O2.000,00 zł
pkŁ.3 - 36.000,00 zł
pkt.4 - 66.500,00 zł

tytuł prawny: pkt.1 i 2 (grunty + wiaty) -spółka cywitna 1/3
udziału w całości, który stanowi - małźeńską wspótność maj ątkową,
-pkt.3 - małżeńska wspólność majątkowa
-pkt.4 - małżeńska wspóInośó maj ąŁkorra

III.
Posiadam udziały w społkach handlowych - należy podać ficzbę
i emitenta udziaŁów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż ].0Ł udziałów w spóŁce:
NIE DOTYCZY

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

Iv,
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać 1iczbę
i emitenta akcji: NTE DoTYczY

akcje te stanov,,ią pakiet większy niż 103 akcji w spółce: NIE DoTYczY.

Z Eeqo tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY 1

d/,",)l/
I



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa/ innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu telytorialnego, ich związków lub
od komunafnej osoby prawnej następujace mienie, które podJ.egało zbyciu
w drodze przetargu -na]eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- Dz IAŁI(A o Pow. 1653 !,f oD GMINI KRosNo vI DNIU 3o.1o.2oo6R zA KlioTĘ
36.000/00 ZŁ (małżeńska wspólność majątkowa) - opisana w Części Al Ir,
pkt. 4 .

- DZIAłKA o PoW. 1846 # NA KTóRE,, sToI BUDYNEK DREIVNTANY
Nieruchomość NABYTA oD GMINY KRosNo W DNTu 26.o4.2oo1F. zA KWoTĘ
66.500,00 ZŁ(małżeńska wspólność majątkowa) - opisana w Części At III
Pkt. 4 .

VI .

1. Prowadzę działa]ność gospodarczą2 (naleźy podać formę prawną
i przednriot działalności) : NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DoTYczY
- wspóInie z innymi osobami NIE DoTYczY
Z Lego tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym: NIE DoTYczY

2, Zarządzam działaJ_nością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dz iała Inoś ci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
NTE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY

- wspóInie Z innymi osobami NIE DoTYczt

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

vII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NTE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

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

Z tego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: NTE DOTYCZY

2. W spółdzielniach: - NTE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoEYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej3 1od kiedy) : NTE DoTYczY



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

Z tego tytułu osią9nąŁem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w

wysokoŚci: - NIE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących dZiała]nośc aospodarcząi NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYCZY

- jestem czŁonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

wysokości : NIE DoTYCZY

vIrT.
tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziaŁa.Iności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

UMOWAO PRACĘ - 38.976,79 ZŁ |tnaiżeńska wspólność majątkowa)
UMOWA o dzieło - 3,120,00 ZŁ (na,Łżeńska wspóIność ma jątkowa)
DIETA RADNEGO - 16.156,68 ZŁ (maŁżeńska wspólność mająlkowa)

DOCHÓD MĘZA:

il DoCHÓD Z PRoWADZoNEJ DZIAŁALNOŚCI : przychód: 601. 91o,36 zŁ
dochód:451 ,634|!9 ZŁ (mał,żeńska wspólność rnajątkowa)

2/ ZTyTUŁ|J |JMowY DZIERŻawy : 938,42 ZŁ (naŁżeńska wspóIność majątkowa)
3/ świadczenia ZUS - L3.446,96zŁ. (małżeńska wspólność majątkowa)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdow mechanicżnych należy podać markę, model i rok
produkcj i )

PEGoUoT 307 sv - 2005r. - (małżeńska wspólność majątkowa)
MERCEDES E-280 - 2005R.- (małżeńska wspólność majątkowa)
NIssAN NAWAR]A - 2oo6R,- SPÓŁKA CYWTT,NA JA}ISTAP !/3 vDzrAŁv, KTÓRY
sTANowI (małźeńska wspólność majątkowa)

voLKsWAGEN TIGuAriI - 2o1oR.- SPóŁKA CYWILNA ,IANSTAP L/3 vDzIAŁv, KToRY
STA}IoWT (małżeńska wspÓIność majątkowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10.000 złotych, W tym
zaciągnięte kledyty i pożyczki oxaz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości ) : NIE DoTYczY



czĘsc B

Zarszyn, 26 kwietnia 2013r.

(niej scovlość, data ) 1podpis )

1 Nielr'}aściwe skreś]-ić,
2 Nie dotyczy dzlata]naści WytWórczej w rafnictwie W zakresie pradukcjj

roślinnej i zWjerzęcej, W farmie i zakresie qospadarstwa rodzianeqa.
' Iłle doty.ry rad nadzorczych spófdzie]ni fiiesżkaniowych.


