OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Bażanówka, dnia 29 kwietnia 2015r.

(mie j scowość)
Uwaga

:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zqodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej Z rubryk.
2. Jeżeli posZczeqólne rubryki nie Znajdują W konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna}eżność
poszczególnych składników na j ąt kowych,
dochodów t zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńskąwspólnością ma j ąt kową.
4. Oś\^/iadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za
granicą,
5. oświadczenie o Stanie majątkowym obejmuje również WierzytelnośCi
pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś
informacle niejawne dotyczące adresu zamieszkania' sk}adającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niźej podpisany(a)/ Grażyna Borek rodowe : Bury)
(inlona i nazwisko oraż nazwisko radowe)
28 grudzień 1956r. w Bażanówce
urodzony (a)
(

Podkarpacki Urząd Vlojewódzki w Rzeszowie
Wicewo j ewoda Podkarpacki
Radna Rady Powiatu Sanockiego

(niej sce Zatrudnienla, stanowisko Jub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2a0l r. Nr 142, poz.1592 aTaz z 2aO2r.
Nr 23, poz. 22a, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.98Ą, Nr 153, poz. l21l,
Nr 2O0, poz. 1688 i Nr 21"4, poz. 18O6). zgodnie z aTt. 25c tej ustawy
oświadczam. że posiadam wc}todzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowe1 ]-ub stanowiące mój mająlek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
(małżeńska wspólność majątkowa)
- środki pieniężne zqromadzone w walucie obcej:

ok. 184.000,oo zŁ

NIE DoTYczY

- papiery wartościowe: - Fundusze inwestycyjne
- na kłvotę: - ok. 39.000,0O zŁ (małżeńska wspólność majątkowa)

II.
1.

Dom

o powielzchni: I/ 73,77 m2, o wartości: ok. ?.000,0O zł.
2/ 22o,o m2, o wartości: ok. 480.500,00 zł

tytuł prawny: 1.
2.

małżeńskawspólność majątkowa
małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości:NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
3. Gospodarstwo rofne:
Todzaj gospodarstwa: folne powierzchnia: 2,96 ha
o wartości: ok. 150.000,00 zł
radzaj zabudowy: budynek gospodarczy, budynek opisany w część
II, Pkt., pPkt2.
tytuł pTawny: małżeńskawspólność mająlkowa

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód
wysokości:PRZYCHÓD: oK. 6.0oo,oo zŁ. DocHÓD: oK. 5.ooo,oo zŁ
małżeńska t spólnośćmaj ątkowa

w
4

. 1nne nie ruchomosci

:

powierzchnia:
1. grunty o pow.4,2607 ha -place, drogi
2. wiaty - o pow,110 m2
3. działka o pow.1653 m2
4. działka o potł.1846 m2 , na której jest posad,owiony budynek
opisany w częściTI/ pkt., ppkt1
5. działka o po}r. 16 m2'na której stoi obiekt bud,owlany
o pow. 10 m2

o wartości: pkt.1 i 2 = ok.1.002.000,0O zł

pkt.3 - ok.36.000,00 zł,
pkt.4 - ok. 65.500,0O zł
pkt.5. - ok. 9.000 zł,.
prawny:
pkt.1 i 2 (grunty + iriaty) -sPółka cywilna 1/3 udziału
tytuł
v| całości,który stanowi - małżeńskąwspólnośó maj ątkową,
-pkt.3 - małżeńskawspólność mająlkowa
-pkŁ.4 - małżeńśkawspóJ-nośó majątko9ra
-pkt.5 - małżeńskawspólność malątkowa
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż I0Z udzia}ów w spółce:
NIE DOTYCZY
z teqo tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód W WySokosci:
NIE DOTYCZY
2. Posiadam udziały w 1nnych spółkach hand}owych - należy podać
liczbę i emitenta udzia}ółv: NIE DoTYczY

Z teqa tytułu osiąqnąłem (ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY
Tv.

1. Posiadam akc;e w spółkach handlowych z udziałem powiatowych
osób prawnych lub przedsiębiorców, łV których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10? akcji w spółce:

DoTYczY

NTE

Z tego tytułu osiąqnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DorYczY
2. Posiadam akcje w innych spóŁkach handlowych - należy podać 1iczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY
Z tego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

v.

Nabyłem (am) (nabyŁ mój

małżonek,z wyŁączeniem mienia przynaleznego
jego
do
najątku odrębnego) od Skarbu Państwa/ innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialneqo, ich związkow lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przeta].gu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- DZIAŁKA o PoW. 1653 M2 oD GMINY KRosNo W DNIU 3o.1o.2oo6R zA KWoTĘ
35.000,0o zŁ (małżeńska wspólnośćmajątkowa) - opisana w Części A, II/

Pkt.

4

.

IAŁKA o Poł7. 1846 M2 NA KTóREJ sToI BI'DYNEK DREWNIANY Nieruchomośó
NABYTA oD GMINY KRosNo !{ DNTu 26.04.2oo7R. zA KwoTĘ 66.500,00
ZŁ (małżeńska wspólność majątkowa) - opisana w Części A, TT, pkt.4.

-

Dz

vT.

1. Prowadzę działalność qospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot dziaŁaIności): NIE DoTYczY
- osobiście: NIE DoTYczY
- wspólnie Z innymi osobami: NTE DoTYczY
Z tego tytu}u osiąqnąłem(ęłam)w roku ubieg}ym przychód
i dochód W WysokośCi:NIE DoTYczY
2. Zarząd,zam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej dziaŁa]ności (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności): NIE DoTYczY
- osobiście: NIE

DOTYCZY

I

- Wspólnie Z innymi osobami: NTE
z Łego tytuŁu
NIE DOTYCZY
vII
W

os iągnąŁem (ę

DoTYczY

Łam) W roku ubieqłym dochód W WySokości:

spółkach handlowych (naz\Ńa, s-iedziba spółki) : NIE DoTYczY
.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : liIIE

DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : riIIE DoTYczY
- ]estem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) : NTE DOTYCZY
Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam)w roku ubieqŁym dochód
NIE DOTYCZY
VIII

w wysokości:

Inne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działaIności
,"r"Or.""l iin ,^jęe, z pódaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
.

- 33.183,24 ZŁ (nałżeńska wspótność majątkowa)
DIETA RADNEGO _ 16.156,68 ZŁ (mażżeóska wspólność majątkowa)
majątkowa)
Umowy cfTtrilno-pra!{ne - 1.312,0O zł, ( nał,żeńskawspólność

UMOWAO PRACĘ

DOCHÓD }{ĘŻd,z

zŁ
D6CHóD Z pRSWADZ6NEJ DZIAŁALN6śCI : przychód: 544.658 |7o ,oo
dochód: ok. 4!2.508,39 ZŁ (małżeńska wspótność majątkowa)
1/

majątkowa)
2l Zasiłkiz ubezpieczenia spolecznego _ ?.327.,32 zl. maLżeńska wspólność
jest prowadzona na zasadzie ryczałtu
3l Z TYTaŁU ulłowy lzrBRźAWY : dzierżawa

Ix.

Składnikimienlaruchomegoowartościpowyżej10.000Złotychmodel i rok
lw prrypaat, pojazdów *eóhanicz"ych należy podać markę,

produkc j i

)

KTóRY
}łIssAtl NAWARA _ 2oo6R._ SPóŁKA CYWILNA JA}ISTAP 1/3 uDzTAł.u,
STAI,IoWT (małżeńska wspólnośó maj ątkowa)

Vo',KswAGENTIGUAN-2o1oR.-SPóŁKACYWIT,NAJAIłSTAP!/3I'DzI.AŁv,KTóRY
sEAl{owI (małżeńska wspólnoŚó maj ątkowa)

?3o - 2oo9R.- (małżeńska wspótnośó majątkowa)
oPEL ASTBA - 2o!2F..- (małżeńska wspólnoŚĆ majątkowa)
vDzrAŁv, KTÓRY sTANowI
BMw x5- 2oo9R.- SPÓŁKA cYt/ ILNA ,JANSTAP L/3
(małżeńska wspólność majątkowa)
Voł,KsvlAGEN!T35-2004(mał'żeńskawspó!-nośćmająŁkowa)

BMW

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym
zaci ągnięEe kredyty i pożyczki otaz warunki, na jakich
udzielone (wobec kogo, w zw lązku z j akin zdarzeniem, w j akiej
h,ysokości ) : NIE DoTYczY

z

ostaŁy

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a
iż na podstawie art.233 § 1
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zataj enie prawdy grozi kara
pozbawienia wo]ności.
)

Bażanóvrka, 29 kwietnia 2015r.
(niej ,conlość,data)
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