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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązańa jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczv".

3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió prrynależność poszczególnych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie 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 informacje niejawne

dotyczące adresu zarnieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

cZEsC A

Ja, niżej podpisany JERZY, MARIUSZ ZUBA ( rodowe : ZIJBA)
/imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe/

urodzony 09.04,1973 r. w Sanoku

zatrudniony w:

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

na stanowisku - głównego specjalisĘ ds, promocji i maĘch projektów

Radny Rady Powiatu Sanockiego

/miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja./

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowlłn
(Dz.U.z2001r.Nrl42,poz. 1592orazz2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2I4, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład ma"łżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: ok 3.800 zł. ( małzeńska w§pólność

majątkowa)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
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- papiery wartościo\łe: NIE DoTYCZY

.. nakwotę: NIE DOTYCZY

il.
1. Dom wraz z pomieszczeniuli plzynależnymi (garń i piwnica) o łącznej powierzchni:

109,28 m2, o wańości: ok. 140 000 zł.

tytuł prawny: ( malżeńska wspólność majątkowa )

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY
tluł prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

I. rodzaj gospodarstwa indywidualne, powierzchnia : 0,676l ha

o wartości: ok. 200.000 zł.

rodzaj zabudowy: niezabudowane

tltułpibwny: w|asnośćodrębna

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w wysokości: - ok. 1.000 zł.,

dochód w wysokości: -ok7O0zl, ( maĘeńska w§pólność majątkowa)

III. Rodzaj gospodarstwa indywidualne, powierzchnia : 3,0423 ha

o wartości: ok. 500 000 zł

rodzaj zabudowy : niezabudowane

tytuł prawny: malżeńska wspólność majątkowa

Z tego tyhlłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w wysokości: - ok. 800 zl.,

dochód w wysokości: - ok 500 zł. ( maŁeńska wspólność majątkowa)

n. Rodzaj gospodarstwa indywidualne, powierzchnia : 0,3124 ha

o wańości: ok. 100 000 zl.

rodzaj zabudowy: niezabudowane

§.tuł prawny: własność odrębna

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w wysokości: - ok. 300 zl.,

dochód w wysokości: - ok. 180 zł. ( malżeńska wspólność majątkowa)

4. Inne nieruchomości:
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powierzchnia: udzia| w wysokości 510/1000 części działki ( powienchnia całkowita działki

wynosi : 012337 ha ) zabudowanej wyżej szczegó|owo opisanym domem i garażem

w Części A, pkt.l oświadczenia majątkowego

o warlości : ok. ó0 000 zł.

tytuł prawny : maDeńska wspólnośó majątkowa

ilL
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych 1ub

przedsiębiorców, w klórych uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

ldzińy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE

DoTYcZY,..:.,

2. Posiadam udziały w irrrrych spółkach handlowych - naleźy podaó liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE

DoTYcZY

Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z ldzińem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE

DOTYCZY,.....

2. Posiadam akcje w inrrych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem (am) (

eaęU"eeo) od Skarbu Państwa, irnej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu



terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Dzialka rolno - budowlana o pow. 0,67 ha, nabyta w drodze przetargu vl 1997 od Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa IsZCZF;GÓŁoWo oPISANA w CZEŚCI A, II, PKT.3,

OśWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO

YI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalrrości):

Jednoosobowa działa]nośó gospodaxcza :

- osobiście (agencja artysĘczna).....

- wspólnie z irnymi osobami , NIE DOTYCZY

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód - 4I,65 ZŁ. i dochód w wysokości:

41,65 zl. ( małżeńska wspólność majątkowa)

2. ZarządzNn działalnością gospodalczą 1ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście NIE DOTYCZY

- wspólnie z irrrrymi osobami - NIE DOTYCZY

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE

DoTYcZY

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

- jestem członkiem zarządls (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem człoŃiem rady nńzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej iod kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego §tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY



VIII.
Inne dochody osiągnięte z Ętułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego t}tułu:

- Stosunek pracy - Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu - 51.701,26 zl. ( maŁeńska wspólność

majątkowa)

- umowy zlecenia

dochód malzonki :

-stosunek pracy

Ix.

3.840 zł. ( maŁeńska wspólność majątkowa)

53.49I,59 zl, ( maźeńska wspólność majątkowa)

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

F'iat Grande Pun'to 1,2 rok produkcji 2010 - ( malżeńska wspólność majątkowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredYy i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zńązku z jakjm zduzeliem, w jakiej
wysokości):

- kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup domu w wysokości 200.000 zl. ( umowa z PBS

w Sanoku zawart^ w 2012 r. do 2042 r.) - stan zadlużenia na dzień 31 grudnia 2014r.

wyniósł - ok. 318.000 zł. ( rnaźeńska w§pólność majątkowa),

- kredyt zaciągnięĘ na zakup samochodu w wysokości 20 000 zł. ( umowa z Fiat Bank Po|ska

zawarta w 2010 r. do 2018 r. ) - stan zadlużenia na dzień 31 grudnia 2014r.

rryniósł - ok 15.800 zl. ( małżeńska wspólność majątkowa)



Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

Sanok, dnia 27 kwietnia 2015 r.

/miejscowość, data/


