
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

osoby wydajiieej decyzje administracyjnc w imicniu starosiy[l]

Krasnik 20.08.2012 r.
(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jestdo zgodnego z prawd<\. starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. JeieJi po.szczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczy"
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do maja.tku odrebnego i majatku objejego malzeiiska wspolnoscia.
majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy niaja.tkii w kraju i za granica,.
5. Oswiadczenie majcUkowe obejniuje rowniez wierzytelnosci pienie.zne.
6. W cze.sci A oswiadczenia zawarte s<\ informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skladaja,cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany,

Leszek Sobanski, Sobanski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.05.1973 r. w Popkowicach

Starostwo Powiatowe w Krasnik , inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniq.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113. poz. 715 i Nr 162. poz.l 126. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26. poz, 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspolnosci raajatkowej lub sta-
nowiace moj majatek odr^bny:

I. Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy,

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,

papiery wartosciowe: nie dotyczy , na kwote.: nie dotyczy,
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II.

1. Dom opowierzchni: 220 m2, owartosci: 150000 zl, tytul prawny: wlasnosc, majatek odrebny,
2. Mieszkanie opowierzchni: nie dotyczy m2, owartosci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: indywidualne, powierzchnia: 6,43 ha

o wartosci: 50000 zl... rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy o pow. 260 m2, budynek
gospodarczy o pow. 191 nr tytul prawny: wlasnosc, majatek odrebny,
Z tego tytuhi osiajmajem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 12 000 zl
przychod, 9 000 zl dochod.

4. Inne nieruchomosci: dzialka pod domem pow.0,59 ha.
o wartosci: 50000 zl tytul prawny: wlasnosc, majatek odrebny.

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow: nie dotyczy,
udzialy te stanowia, pakiet wiejcszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy,
Z tego tytuhi osiajnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy,

IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezypodac liczbe. i emitenta akcji: nie dotyczy,
akcje te stanowia.pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy ,
Z tego tytuhi osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy,

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majaticu
odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du

terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej naste_pujace mienie, ktore podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: nie dotyczy.
VI.

1. Prowadzq dzialalnosc gospodarczy J(nalezy podac forme, prawnaj przedmiot dzialalnosci): nie
dotyczy,

- osobiscie nie dotyczy,

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy,

Z tego tytuhi osiajmajem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy.

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarczy lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac forme, prawna. i przedmiotdzialalnosci):

- osobiscie nie dotyczy,

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy,

Z tego tytuhi osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy,

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy,

Z tego tytuhi osiajmajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy,

2. W spoldzielniach: nie dotyczy,

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej131 (od kiedy): nie dotyczy,



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Ztego tytuhi osia£naJem(eJam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy,
3. Wfundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczy: nie dotyczy,
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy,
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Ztego tytulu osia£natem(e.lam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy.
VIII. Inne dochody osi^gane ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeA z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:
umowa oprace.- ok. 20051,15 zl, za okres od styczen 2012 do sierpien 2012,
umowa oprace.-12107,80 zl. za okres od styczen 2012 do sierpien 2012.
5. IX. Skladniki mienia ruchomego owartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac marke, model irok produkcji): samochod osobowy marki Peugeot 406
2.0 hdi rok produkcji 2002; malzenska wspolnosc majadcowa

X. Zobowiazania pienie.zne owartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zacia^niete kredyty i •
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwia.zku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): PEKAO SA in owKrasniku - kredyt gotowkowy konsumpcyjny na kwote. 38000
zl, pozostala kwota do splaty 33309,27 zl. Oprocentowanie 16,53%, okres kredytowania 01.06.2011
do 01.06.2017 r.

CZ^SC B

(miejscowosc, data) ^° pi

mN^SLwynvorczej wro.nic.wie wzakresie produkcji ros.taej i zwierz,cej, wformie i
zakresie gospodarsrwa rodzinnego.
|3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


