
3ij 5ac sANoK, ilyń|]l(

ośWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego po}viatu

sA}loK, dnia 4 kwietnia 2014ż,
(mie j scowość )

ulraga :

1. osoba składająca oświadczen-ie obowiązana jest do zgodneqo z prawdą,
starannego i zupełnego wype}nienia każdej z rubryk.

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

3. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składnikóvv majątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębneqo i rnajątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowlłn dotyczy majątku w kraju i za

6,

granl.cą.
Oświadczenie o stanie majątkowl.m obejnuje również wierzytelności
n j ón j 

^łń^I,!9lltYarrE
W części A oświadczenia zawarŁe są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca poŁożenia nieruchomości.

czĘsc A

,1a, niżej podpisany (a) , vlALDEl"lAR SZYBTAK
(lmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 27 IIPCA L964r. w LE§KU

sA!{ocKI DoM KuLTI,RY - DYREKToR

RADNY PoliIATu w sANoKU
(niejsce zatrudnienia, stanawisko fub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o sanorządzie powiatowym Dz.U. z 200I r. Nr 142, poz.L592 QTaz z 2aO2r.
Nr 23, poz, 22a, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1,211,,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arŁ. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam }rc}rodzące !y skład małżeńskie3 wspólności
majątkowej lub stanoiriące mój najątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pleniężne zgromadzone w wa.Iucie polskiej: L27.986,72 zŁ.
(maŁżeńska wspólność maj ątkowa)

Polisa ubezpieczenie na życie (z kapitalizacją składek) ok.34000 zł
(maŁżeńska wspólność maj ątkowa )
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: }rIE DoTYczY
papiery wartościowe: NIE DoTYczY

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

tytuł pTawny: NIE DoTYczY
2. Mieszkanie o powierzchni: 88,5 m2 o wartości: 260.000 zł

tytuł prawny: odrębna własność ]-okalu mieszka]-nego (maŁżeńska
wspólność maj ątkowa )

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarStwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NTE DoTYczY
o WaItośCi: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z Łeqo tytułu osiąqnąłem (ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

4. Inne nieruchomości: działka -Nr 1527
powierzchnia: 0,1590 ha
o wartości: 1.000,00 zł.
tytuł prawny: udział w działce (stanowiący 885O\/r6a24O cz.)

III.
1. Posiadam udziały w spó}kach handlowych z udziaŁem powiatowych

osób prawnych ]ub pr zeds iębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż LOż udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z Łego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać
- i ^-H^ | ^- i LenLa udz_a_Łow:!rU-!V ! U]ILJ

NIE DOTYCZY

Z Łeqo tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
lrIE DoTYczY

Iv., 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z lldziaŁem powiatovvych
osób prawnych lub przeds iębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - naleźy podać 1iczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanow.ią pakiet większy niż 10Ł akcji w spółce: NTE
DoTYczY
Z teqa tytułu osiągnąlem(ęŁam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać 1iczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY

Z tego tytu}u os iągnąłem (ęł am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem (am) (nabył nój małżonek, z wyŁączeniem mienia przyna_Leżnego do

Jego majątku odrębnego)od skarbu PańStWa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialneqo, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlega1o zbyciu
w drodze przetaTqu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
tiIIE DoTYczY

vI .

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY

- oSobiście NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NTE DOTYCZY

Z teqa tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód W Wysokości: I{IIE DoTYczY

2. Zarządzam działa]nościa gospodarczą 1ub jestem pr z eds tawi cielem,
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną
i przedmiot działafności) : NIE DOTYCZY

- osobiście: NIE DoTYczY

- wspóInie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z teqa tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vIT.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

- jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z teqa tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłlłn dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY
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VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej działa.Iności
zarobkowej Iub zajęć, z podaniem kwot uZyskiwanych z każdeqo tytułu:

dochód :

1/ ze stosunku pracy - 84.447 ,ż3 zł.(małżeńska wspólność majątkowa)
2/ umowa o dzieło - 4.404,44 zł. (małżeńska wspólność majątkowa)
3/ dieta radnego - 12.702,60 zł. (mńżeńska wspólność majątkowa)

dochód żony :

1/ ze stosunku pracy - 6l .00l,26 zł. (małżeńska wspólność majątkowa)
2/ umowa zlecęnia - 683,47 zł. (mńżeńska wspólnośó majątkowa)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartośc.i powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode] i rok
produkcji): PEUGEOT 380 SI{ - rok. prod.2011 (małżeńska wspólność
maj ątkowa )

x.
ZobowiąZania pieniężne o Wartości powyżej 10.000 złotych, W tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w zw_iązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
Wysokości) : NIE DoTYczY

czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) , iż na podstawie arŁ.233 § 1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

SANOK, 4 kwietnia 2O!4r .

(niej scowość, data)


