
oŚwIADczENIE MAJĄTKOWE

członka zarzadu Dowiatu, sęketa.rza powiafu, skarbnika powiafu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i człoŃa organl zarządzającego powiatową osobą

plawną otM osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Zaśazytrl dnia 28 kwietnia 21l4i.
(niej scawość)

waga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

stalannego i zupeŁnego wypeŁnienia każde) z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku

zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczy''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczegóInych skŁadników majątkowych, dochodów i zobowiązań d,o
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
maj ąt kową.

4. Oświadczenie majątkowe doŁyczy najątku 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 niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca poŁożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Glażyna Borek ( rodowe : Bury)
(imiona i nazwisko oraz naząIisko rodawe)

urodzony(a) 28 grudzień 1956r. w Bażanówce

Podkarpacki ośrodek Doradztt a Rolniczego w Boguchwale
Główny specjalista Doradzlwa Rolniczego

Radna Rady Powiatu Sanockiego
(miejsce zatrudnźenia. stanowi.sko Lub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I Sierpnia 1997r.
o ograniczeniu prowadzenia działaIności_ 9ospodarczej przez osoby peŁniące
funkcj e publiczne (Dz.U. Nr 706, poz.679, z 7998 r. Nr 77g, poz. 715 i Nr 162,
poz. 7126, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 t. Nr 26, poz, 306 oraz z 2002 r.
Nr 773, poz.984 ż Nr 274, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 Czerwca 7998 r.
o samorządzże powiatowyn (Dz. U. z 2001 t. Nr 742, poz. 7592 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nt 113, poz, 984,Nr 153, poz. J-277, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 2l4, poz. J,806),zgodnże z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład tnał'żeńskiej wspólności najątkowej lub stanowiące
nój rna j ątek odrębny:

I.
Zasoby pienię żne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie po]_skiej: ok. 371.000,00 zł
(nrałżeńska wspólność na3 ątkowa)
- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: NIE DoTYczY

- papiery wartościowe: - Fundusze inwestycyjne
- na kwotę: - ok. 42.000,00 zł (malżeńska wspóIność rnajątkowa)



II.
1. Dom o powierzchni: 1,/ 73,77 m2, o Wartości: 7.000,00 zł.

2/ 220,0 m2, o Wartości 2 407.000,00 zł
tytuł prawny: 1. małżeńska wspólność majątkowa

2, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o Wartości: NIE DoTYczY

tytu} prawny: NIE DoTYczY
3. GospodarsLwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolrre powierzchnia: 2,96 ha
o wartości: 150.000,00 z1
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, budynek opisany w częśó
II, pkt., ppkŁ2.
tytu} prał.Iny: tnałżeńska wspólnośó majątkovra

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHÓD: oK. 7.ooo,oo zŁ. DocBÓD: oK. 5.ooo,00 zŁ
małżeńska wspólność maj ątkowa

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
1. grurty o pow.4,2607 ha -place, drogi
2. wiaty - o pow.110 rn2

3. działka o pow.1653 m2

4. działka o pow.1846 m2 , na której jes! poeadowiony budynek
opisaay rł części II , pkt., ppkt1

o wartości: pkts.1 i 2 = L.002.000,00 zl
pkt.3 - 36,000,00 zł
pkt.4 - 66.500,00 zł

tytuł prawny: pkt.1 i 2 (grunty + wialy) - spółka c$łilna 1/3
udzialu w całości, k!óry sEanowi - małżeńską wspólnośó najątkową,
-pkt.3 - nrałżeńska wspólność ma j ątkorła
-pkts.4 - małżeńska wspólność majątkowa

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałów w spóŁce:
NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokóści: NIE
DoTYczY

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handJ_owych - naleźy podać J-iczbę
i emitenta akcj i l NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż 108 akcji w spółce: NIE DoTYczY.

z Lego tytuŁu os iągnąłem (ę łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DoTYczY ^ ,/i,

U lL,)
ł/l,



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego
do jego majatku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podIegaŁo zbyciu
w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- DzIeeKA o Pow. 1653 lłP oD GMINY KRosNo W DNIu 30.10.2006R zA I$oTĘ
36.000,00 ZŁ (małżeńska wspólnośó majątkowa) - opisana w Części A, II ,
pkt.4.

_ DZIAł.KA o Pow. 1846 M2 NA KTóREJ sToT BIrDsrER DREWNIAlity
Nieluc}tomość NABYTA oD GMIMr KRosNo W DNIu 26.04.2007R zA KwoTĘ
66.500,00 Z! (mał'żeńska wspóIaośó nrajątkowa) - opieana w Części A, II,
Plęt.4.

vI.
1. Prowadzę dziala]_ność gospodarczą2 (należy podać formę prawną

i przedmiot dziaŁalności) : NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DoTYczY
- WspóInie z innymi osobami NIE DoTYczY
z tego tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym: NIE DoTYczY

2. Zaxządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przeds tawi cie l em, pe}nomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę plawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY

- osobiście NTE DoTYczY

- wspóInie z innymi osobąmi NIE DoTYczY

Z Eego tytu}u os iągnąłem (ę Łanr) w roku ubiegł}m dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

vII.
1. 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 komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY.

Z tego tytułu os iągnął en (ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości : NIE DOTYCZY

2. W spółdzie}niach: - NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : NIE DoTYCZY

+



- jestem czŁonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

z Łego tytułu osiągnąŁen(ęłam) w roku ubiegłym dochód W

wysokości: - NrE DoTYczY

fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : §IE DoTYczY

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

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

VIIT.
Inne dochody osiągane z
zarobkowej )-ub zalęć, z

UMowAoPRAcĘ - 32.416,59 ZŁ (malżeńska wspólność majątkowa)
ZŁ (mażżeńska wspólnośó maj ątkowa)DIETARADNEGO - 16.756,68

DocHÓD MĘŻl,:

ilDocHÓD zPRoWADZoNEJDZIAŁALNoŚCI : przychód: 57r.L26,8g zŁ
dochód : 44 1 . 7 35, 52 ZŁ (małżeńska wspólność majątkowa)

2l ZTYTUŁa UMOWY DZIERZA\MY: §trata -977,22 ZŁ {na,Łżeńska wspólnośó
maj ątkowa)

Ix.
SkŁadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, nrodel i rok
produkcj i )

NIssAN NAWARA - 2oo6R.- SPÓŁKA CYWILNA ,TANSTAP !/g vDzIAŁv, KTÓRY
STANOWI (małżeńska wspólnośó majątkowa)

VoLKswAGEN TIGuAN - 2o1oR.- SPÓŁKA CYWTLNA irANsTAP L/3 :uDzlĄŁv, KTÓRY
STAIiIOWI (nał,żeńska wspólność majątkowa)

BMW 730 - 2009R.- (małżeńska wspólnośó majątkowa)
oPEL ASTRA - 2oL2R. - (małżeńska wspólnośó majątkowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyźej 10.000 złotych, W tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w zw iązku z jakin zdarzeniem, w jakiej
wysokoŚci): NIE DoTYczY

tytułu zatrudnienia lub innej dZiała]_nośc1
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

ub



Zarsżyn, 28 kwielnia 2OL4r. łtą
i;;;;ł;;(nielscowość. data )

1 Nieł}aśc,iwe skreś]ić,
2 Nie datycży dżiałalnaśCi wytwórczej W rofnictwie W zaklesie produkcj i.

rośfjnnej i zwietzęcej / w fóf ie i zakresie gaspodarstwa todzinneqó.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóżdzie]ni lńie s zkańiawych .

cłą
l


