
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
i

osoby wydaiacei decyzie administracyine w imieniu starostvI

Sanclk, 20l 5-()ł-2tl
Uwaga:
l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, star:tnnegrr i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosorvania, nnlcż,t

wpisać ,.nie dotyczy" .

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność ptlszczcgrilnr ch
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębncgo i ma,iątliu
objętego wspólnością majątkową.

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś inłbrmac,je nic.iltrr ne

doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsce polożcnia
nieruchomości,

CZĘSC A
.Ia" nizej podpisany

SKIBA WOJCIECH STANISŁAW
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodow-e)

urodzony(a) 1964-11-07 lv BRZOZOWIE
STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU - NACZELNIK WYDZ|AŁL]

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ogratriczetlilr protł,adzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publiczne (Dz, U, Nr l06. poz, 679. z ]99|i
r. Nr 1 l3, poz.715 i Nr 162, poz. 1126. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nl 26. poz. .306. tlraz z
2002 r. Nr 113, poz, 984 iNr 214,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czernca I998 l,. tl salliorzlltlzic
powiatowym (Dz.U. z 200l r. Nr 142. poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 6]. poz.5,\lJ.
Nr ll3, poz.984, Nr l53, poz. 1271^ Nr200,poz, l688 i Nr 214,poz. 1806), zgoclnie ż alt.2]c tr,i

ustawy oświadczam, że posiadam wclrodzące w skład małżeńskiej wspólności nlajątkorie,j lilb
stanowiące mój maj ątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 12 488,ż2 zl ( mljątek odrębn1, )

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery w-artościow-e nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II.
l. Donr o pow,ierzclrni: nie dotyczy, o wartości: nie doĘczy tytuł plawny: nie do§,cz1,
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie doĘczy tytuł pl,awny: nie dotl,cz1
3. Gospodarstwo rolne:
- rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie doĘczy ; o wartości: nie dotl,cz1,
- r,odzaj zabudowy: nie dotyczy; tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotl,cz1
4. Inne nieruchomości:
- powierzclrnia: nie doĘczy; o wartości: nie doĘczy ; tytuł pralvny: nie dotycz1,
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III.
l'L,sillclalll Lltlziałl lł spó}kach hanc1lowl,ch - nalez1, podać liczbę i emitenta uclzialólv: nie dotl,cz1,
Llilzi.rI1 tc staltorłią pakiet większy t,iż I\Yo udziałór,v \ĄI spółce: nie doĘ,czy
Z tego t),1tlłLl osiągrrąłem rł,rokrr ubiegłym dochód w \Ę,sokości: nie doĘczy

I \,.
l)rlsiaclalrr akcje w spółkach handlouyclr - należy poclać liozbę i enitenta akcji: nie dotyczy
ill,c.lc 1c slit1-1o\\,ia pakiet lł,iększ1, ntż l0oń akcji r,v spółce: nie dotyczy
l tclo tr tLtltt osiagtrałenl rv roktr ubiegłym dochód.w rĘ,sokości: nie dotyczy

\;tbr, lcnt (nab) l rllói nlałżonek. z rłyłączetriem lnienia przynależnego do jego nlaj ątklt odrębnego)
t,cl skalbu patistrva, irrnej państwowe.i osoby praw-rej, jecinostek sanrorządu terytolialnego. ich

zit iazkór ]Llb cld konluna]nei osoby prawrrej następujące mienie, które podlegało zbyciu lv drodze

l]rzctargll należl,poclać opis mienia i datę nabycia. od kogo: nie doĘczy

\ l.
l, l)|0\\ildzę działalnośc gospodaI,cząŻ (nalez;,,podac folmę prawną i przedmiot działalności): nie

tlll tr czr
- rlsLll-;isc ic nie cltl§'cz1'
- ,,rsptilnic z inriyrli osobami nie doĘczy

l 1!,go l\1ul].l osiąg]rąłeln rł,roku ubiegłyln przychócl i doclród rv r,vl,sokości: nie do§,cz1,
) /ll1,1adzan.r clzialalllością gospodarczą lub jestem plzedstawicielem " pełłromocnikierr-r takiej

rlzialalności (nalcż1 podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie clotycz}.'
- tlso biścic nie do§,czy

rr sptllnie z iIrIlymi osoban nie dofyczy
Z tego tvtuttl osiągrrąłelrl rv roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

\ II.
l, \\' spó}kach hancllor,vyclr (nazwa. siedziba spółki): nie dotyczy
- ]cstt,Ill czlonkienl zarzadu (od kiedy): nie do§czy
, ]cstcnl czlonkiem rad_u-' rradzorczej (od kiecly): nie doĘcz-1-
- icstctll człollkienl komisji rewizyjriej (od kiedy): nie doĘczy

l tcr]tl l!llllLl osiągnałen] rł, roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
l, \\' sptlldzieIIliach: nie dotyczy
, irSte I-],) czlonkicnl zal,ządu (od kiedy): nie doĘczy
- icstcl]] człilltkicl1,1 l,acll,naclzorcze.jl (,ld kicdr): nie doĘczy
- .1.stel,],] człortkicm konrisji rewizyjllej (od kiedy): nie doĘvczy

Z lcg.] t) tLllu tlsiągnałelri rv roku ubiegłyIrr dochód rł, rł.,,sokości: nie doąvcz1,

i. \\' lirIlclac.1llch pror,vadzącyclr działalność gospodarczą: nie doĘczy
- icstclll czloIlkienl zarządtl (od kiedy): nie dotyczy
- ie,stcln czlonkiern rady rradzorczej (od kied1,): nie doĘczy
- i!,stcln cziotrkiem konrisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

l 1!,go l,\ tLllt] osiągnąłenl !v roku ubiegłym dochód rv wysokości: nie dofyczy

\ llI.
lrlllc dochocl1 osiŁiga]le z tytułu zatrttdnienia lrrb inlrej działalności zarobkowei lub zajęc. z

1ltlillttliclll krrot uz1 skirvzrtr),,ch z każdego tytułLl:

. tiO ]75,08 zl - dochód z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatorvym rv Sanoku

. l 200,0 zł - clochód z tvtulu umowy o dzielo - zlece nia.
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdórl
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji): KIA SPORTAGE, 20l3 r.

x.
Zobowtązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kred),tr- i pozy-czki oraz
warurrki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z 1aklm zdarzen ic nl. lł .jakit,i
wysokości):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5\ l Kodeksu karlrcgtl zil
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanok, 2015-04-28
(miejscowość, data)

%"ałz)/
lpodpig{

l NiewłaściWe skleślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwófczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zrvierzece_j. rł, lbrllie i zakrcsic

gospodarstwa rodzinnego.
r Nie dotyczy lad nadzot,czych spółdzietni mieszkaniorvych
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