
członka zarządu n"*,",", .1i;Y,P^"ff*|.']'",H1*Iff;Y*,atu, kierownika j€dnostki
organizacyjnej powiatu, o§oby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą

prawną oraz osoby rvydającej decyzje administracyjne w imieniuitarostyl

Zagórz dnia 22.04.2074 r,
(miejscowość)

Uwaga:
1, Osoba sldadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eĘ
wpisać

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspóInością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkołym dołczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pienięzne.
6. w części A oświadczenia zawańe §ą infornacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

'Inie doŃczv"-
3. Osoba składająca oświadczenie
składników

majątko*ych,

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Bogusława Ilniłka
(imiona i nazwisko

l . Dom o powierzchni: 140 m2, o wartości: 267 000 PLN
2. Mieszkanie o powierzchni m2: nie doĘczy. o wańości:

obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych

PoliĘńska
ońz nażwisko todowę)

urodzony(a) 1.0ż.1956. w Dyrowie.

starostwo powiatowe w sanoku - Geodeta powiatowy - Naczelnik wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami,

(miejsce zatrudnienią stanowi§ko Iub funkcia)
po zapoznaniu się z przepisami 

llstawy ,z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz.IJ. Ni l06, poz, els,. tsst r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z l999 r. Nr 49, poz. 48J, z ż000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 1l3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz 

-ustawy 
z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.IJ. z 200l r. Nr 14ż, poz. 1592 orL z 2002 r.Nr
ż3, poz. ż2O,Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr l53, poz. 1271, Nr zó0, poz. 1688 i Nr 214, poz.
l80ó), zgodnie z art. ż5c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeiśkiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej nie dotyczy
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej nie dotycz}
- papiery wartościowe - nie dotycry na kwotę nie doĘczy

il.
§4uł prawny: współwłasnośó małżeńska
nie dotycry tytuł prawny: nie doĘcry



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ,_ powierzchnia: nie doĘcry o wańości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy §rtuł prawny: nie dotycry.

_ 
Z tego.t5łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĘcry

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1,3341 ha w tym: 1,2551 ha działki rolne - wańość 9 551,00 PLN,
0,0790 ha dzińka budowlana, na któĄ posadowiony jest budynek mieszkalny wpisany w pkt. II.1,
- wz,rtoŚĆ 22 41Ż,00 PLN , §tuł prawny: wspóhvłasnoŚÓ m ałżeńska

m.
Posiadam udziały w spółkach handlo.ry9! - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doĘcry
udziĄ te stanowiąpakiet większy niż 10o/o udzińów w spółce: nie doĘczy
Z tego tYułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: oie iotyc"y

Iv.
posiadam akcje w spółkach handlorłych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso-kości: nie doĘczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu państwa, innej,państwowej osoby prawnej, jednóstek sam-orządu ier]łorialnego,
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące miónle, które podlegało zbyciu w drodze
przetfigu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Pństwa - OT w Rzeszowie:
- działki rolne o łącznej pow. 0,4ż5l ha nabyte 17 .03.1999 r.,
- działka rolna o pow. 0,21 ha nabyt a 15.07.2004 r.,
- działki budowlane o łącznej pow,0,0790 ha nabyte 23.12.2004 t. odGminy Zagórz

vI.
l. Prowadzę działalność gospodarcd (nalery podać formę

prawną i przedmiot działalności) nie dotycry
- osobiście nie dotycry
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości nie doĘcry

|.. !7rzad7am działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem iakiej
działalności

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
- osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego §tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie doĘczy

vII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie doĘcry
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘcry

_ 
Z tego tYułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą nie doĘczy

- j estem członkiem zarądu (od kiedy) nie dotycry
- jestem członkiem rady nadznrcze1(od kiedy) nie doĘcry



-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie doĘczy
Z tego Ętułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotycry

vfiI.
Inne dochodY osiągane z Ętułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego §tułu: dochód ze stosunku pracy - 69 958,81 PiN, umówa o dzieło
i zlęcenia- 45 473,76 PLN.

x.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicmych nalery podaĆ markę, model i rok produkcji): Citroen C5 .ot pioa. 2011, Renault
Megane II rok prod. 2003.

x.
Zobowięania pienięme o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredlty i pożryczki
oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z iiiim zaarzeiióm, w jakiej
wysokości): - kredl hipoteczny w wysokości 44 574,20 PLN udzielony na budowę dórnu prze,
PFKAo S.A.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Zagórz ż2.04.2014r.

(miejscowość,data)

TŃiewii$iwę 
si<reSliC.

2 Nie dotyczy działa|nośai w}twórczej w rolnictwie w zakesi€ plodukcji roślinnęj i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

] Nie dot)czy rad nadzorcżych spóldzielni mieszkaniowych.


