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ośwtaoczlNtE MAJĄTKowE
radnego powiatu

sA!{oK, dnia 30 kwietnia 20!4 r
łm_ej scowosc l

Uwaq:a :

Tl-ÓioU" składająca oś iadczenie obowiązana jesŁ do zgodnego ż prawdą,
starannego i zuPełnego w'J,pełnienia każde) ż rubryk,

2. JeżeLj. poszczeqólne rubryki nie znajdują w konkretn},m prz}T)adku
zasEosowania, należy wpisaó "nie dotyczy".

3. osoba składająca oświ-adczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczegóInych składników tnajątkowYch,
dochodów i zoborĄ,iązań do nająŁku od!ębnego t majątku objęŁego
nałżeńską tłspóInością iuajątkową.

4. oświadczenie o stanie nająŁkowf,m dotyczy Bajątku W kraju i za
granicą,

5. oświadczenie o gtanie naj ątkowlm obejmuje fównież vrierzytelności
pieniężne .

6. w części A ośr,riadczenia zawarte są informacje jawlte, w częścL B żaś
informacj e nie]awne dotyczące adresu zamiesżkanj-a składającego
ośvliadczenie oraz miejsca położenia nieruchorności,

czĘsc A

Ja, niże] podpisany(a), Wojciech Krzysztof Pajestka
(imlona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodz ony (a ) 24 lipca L978 r w katowicach

Urząd Miasta sanoka - zastęPca Naczelnika
(miej sce zatrudnien ia,
stanowiska lub funkcj a )

po zapoznaniu s-ię z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r,
ó sarnt.rądrie powiatowym Dz.U. z 2aal r. Nr lĄ2, paz.1592 aTaz z 20a2r.
Nr 23, poz. 22a, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,9B4. Nr 153, paz, l2']I,
Nr 2O0, poz. 1688 i Nr 214, poz- 1B06),zgodnie z arL, 25C Lej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład nałżeńskiej wspo}nosci
majatkowej lub stanowiące moj najątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w wafucie polskiej:13.000 zł- wspólność
us taldowa malżeńska
- fundusze inwestycy;ne - 7.0OO zł- wspólność ustawowa małżeńska
- środki pieniężne Zgromadzone w waLucie obcej: NIE DoTYczY
- papiery wartościowe - Akeje Banku PKo BP sA - sztuk 20O

na kwotę: - 8.000,0O zż - wspólność ustawowa małźeńska
- papiery wartościowe - PETRoLINVEST SZtuk 2205

na kwotę okoŁo: 5OO zł - wspóJ-ność ustawowa małźeńska
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1. Dom o powierzchni: NIE DoTYczY m2, o wartości: - NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY

2. MieSZkanie o powierzchni:56,?0, o Wartości:275.000,00 zł
tytuŁ prawny: wspólność ustawolra małżeńska

3. Gospodarstwo rolne:
roó,za| gospodarstwa: t{IE DoTYczY pow-ierzchnia: NIE DoTYczY
o Wartości: NTE DoTYczY
rodzal zabudowy: NIE DoTYczY
tytuŁ prawny: NIE DoTYczY
Z Lego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) W roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NTE DoTYczY

4. 1n re n_eruchomośc L:
powierzchnia: - Miejsce postojolde w garaźu Podzierrm!,m
o wartości:- 20.000.0O zż - wspólnośc ustawowa mał,żeńska

III.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób
prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą ,takie osoby -
należy podać 1iczbę i emitenta udziałów: }rTE DoTYczY

udziaŁy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w spóŁce:
NIE DOTYCZY

Z Lego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr
NIE DOTYCZY

2. Posiadarn udzia}y w innych spóŁkach handlowych - należy
podać 1iczbę i emitenta udziaŁów: NlE DoTYczY

Z teqo tytułu oSiągnąŁem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoścr
}rTE DoTYczY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powaatowych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
nafeży podać liczbę i emitenta akcji: NTE DoTYczY

wią pakiet większy niż IaZ akcji w Spółce:akcj e te S tano
NIE DoTYczY. . .

ZLeqatytułuosiągnąłem(ęłam)Wrokuubiegłymdochódwwysokości:..
NIE DOTYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy
podać licZbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY
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Z Leqo tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości: "
NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem (an) (nab
do jeqo majątku
oSoby prawnej , j
od komuna.l ne j o s
W drodze pr Zetar
lłTE DoTYczY.. .. .

ył mój maŁżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej
ednostek samorZądu terytorlalnego, ich związków lub
oby prawnej następujace mienie, które pod-legało Zbyciu
gu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI .

1. Prowaclzę dziaŁalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot dzia}alności): NIE DoTYczY.

- osobiście .. NtE DoTYczY.

- wspólnie z innymi osobami .. NlE DoTYczY-

Z Leqa tytuŁu osiągnąłem (ęłam) W roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NTE DoTYczY

2. Zarząd.zam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działaIności):
NrE DoTYczY
- osobiście ... NIE DoTYczY.

- wspolnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) W roku ubiegŁym dochod
w wysokości: NTE DoTYczY

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NlE DoTYczY. . .. .. ,

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie9łym dochód
W WysokośCi: NTE DoTYCZY
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VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej dzialalności
zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzyskrwanych z każdeqo
tytułu:

urząd Miasta Sanoka:
Docbód Urząd Miasla Sanoka - 54,462,98 zL -wspólność ustawowa małżeńska
Dieta Radnego L6.756,68 zł -wspólność ustawowa małżeńska
Umowa zlecenie - Podkarpacka Wojewódzka Federacja Sportu - 960,00 zł-
wspólność ustawowa małżeńska
Umowa o dzieło Ciarko PBs Bank KH sanok - 420,80 zł -wspólność ustawowa
małżeńska
Dochód małżonki 55.654,28 zł - wspólność usŁawowa małżeńska

Ix.
Składniki mienia Iuchomego o Wartości powyżej 10.000 Z}otych
(w przypaclku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode] i rok
produkcji):
Samochód skoda ocTAvIA II A$biente 2006 r. o warŁości 30.000 zł-
wspóIność us tawowa mał,żeńska

x.
Zobowiązania pieniężne o WartośCi powyżej 10.000 Złotych, W tym
zaciąqnięte kredyty i pożyczkl oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec koqo, w zw iązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Kredyt mieszkaniovły w PKO BP SA - 151 .O47 ,33 zł
na zakup mieszkania - wspólność ustawowa małżeńska
Kredyt gotówkowy - 937,92 z! - - wspólność ustawowa małżeńska

Pawyższe oświadczenie Skłaclam świadomy (a ) , iż na podstawie art.233§1
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

SANOK, 30 kwietnia 20lĄ r.
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