. .f. 4
oŚwlłoczEN|EMAJĄTKoWE ,.,80.3, . :..]

członkazałządupowiatu,sekretarzapowiatu,skarbnika powiatu,-kierownikaiednostki organizacyinei
pdviatu' o6oby zarząĆzaiącei i crłłonkaołganu atząłlzeiącego pwiatową o6pĘ prawną
oraz oooby wydającei decyżie adminiEtracyine w imieniu starooty.

Je|eniaGÓra' dnia29,u.2o14r(miqscołoćć)

lrwaga:
1. osoba składaJąGaoćw|edczenleobo.tl*ana l.3t do zgodnego z prawdą' .tarannogo I zupo|negowypełnie.
nh |cżd., z rubryk.
2. Jefe|i poGzczegÓ|nerubryki nle zna|duJąw konkrgtnym pE}padku zasto6owan|a,należywpbać ..nle dotl'.
c4t",

3. osoba składającao6wia.lczen|eobowi@na jest okreś|ićprzyna|etnośćposzczegÓ|nycl'ts|dadnlkÓw ma|ątdo m.httu odĘbnego l m.Jątłu oĘętogo marżc't6Ę wspÓlnoÓGlą makou'ych, dochodÓw l zobfliąla
jątkot'ą.
4. oświadcueniomajątkorc dotycry majątkuw kraju l za granloą.
5. ośw|adczeniomajątkowcobejmujo'6wniożwiÓrryte|nościp|on|ężne.
6. W częśclA oćwiadczenia zewarte są |nfiormacjejawne, w częściB zaśinfo'macje niqflne dotycŹąCoadĘsu zamigszkenia skł.d.|ącego oÓwiadczenie oraz miei$c. po|oż6nlsn|oruGhomoćCi.

czĘŚĆA
Ja, niże'ipodpisany(a)'Krzysztof Sobah'

(imionai neTisko orau naŹvilko lo&w.)

urodzony(a)10 stycznia1953r' w Je|enieiGÓze
zarzd D|ą Powiatowycht'/ Je|eniejGÓrfe,

dyrektor,

(mił8cg zaEudnienia'stanąYi8kofubfunkła)

gopo zapoznaniu 3ię z przepisami ugtawyz dnia 21 sieĘnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadfiała|ności
funkqe puH'ene (Dz. U. Nr 106,poz.679' z 1998 r. Nr 113,poz. 715 i N' 162'
spodarczejpzez osoĘ pełniqcć
z 2W2 r. Nr 113,pe. 9&4i Nr 214,por.18o6)oraz
wz. 1126,z 1999r. Nr 49, Wz,.483,z 2000r. Nr 26, p@.308 oraŹ,
ustawyz dnia 5 czetwca 1998r. o 3amorządźepoł'iatołrym(Dz. U' z 2001 |' N| 142,9qz. 1592o|az z 2oo2 |' N| 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, N|113, poz. 9&'1,Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),z{Pdnie
z ad..25c tej usta/vyośi/iadczam,że posiadam rw o&ące w sk|ad małżeskie| wĘdnośd mai4koi/ei lub sta.
nowiącemÓj majątekodĘbny:
t.
Zasobypienięfne:
_ środkipieniężnegfomadzonew walrcb polskiej:
1. W PKo.sA
2. W BoŚ.sA

- 25.063'74 PLN
. 64.238,29PLN

- maŹe ska u'sŃł!^łasnoŚćmajątkoł'a
. małżeska wspÓłu'tasnoŚĆ
majatko/a

_ środki
pieniężnegromadzonew wa|ucieobcej;- nie dotyczy
_ papierywartoŚciowe:- nie dotyczy
na kwotę:
il.
400.000PLN tytułprawny:
1. Domo powieŻchni:180m2,o WartoŚci:
wtasnoŚć: - małfe ska vuspÓh,vłasnŃćmaiqtkoffa
. nle dotyczy, ffi2,o wartoŚci:,- nie dotyczy, Ęttuł
prawny:- nie dotyczy
2. Mieszkanieo powierzchni.
3. Gospodarctworolne:
- nie doĘczy,. nie prowadzędziała|noŚci
gospodarczej,powierzchnia:
1,02 ha
rodzajgospodarstwa:
o WartoŚci:ok. 500.000PLN

rodzajzabudowy: jak w pK. l, dom o poyv.180 m2, + pdnieszczenb go6podarcueo porv.35 m2,
Muł prawny:- mażeńska wspólwłasnoŚć majątkąi'a
z tego tytń' oskłgn#qęhr')

. nb dotyczy
w Y.yso|@ścł
w rcku ubĘłyYnprzycńftr i doc*tó<l

4. |nnenieruchomości:
poviezcłrnia: - nie dovcfy
. nie dotyczy
o wartości:
tytułprawny:. nie dotycfy
il1.
Pciadam udzidy w spó|ka.*rhandbwydt _ nabży podać liczĘ i emiEnta udzialłw:
- nie dotycuy
udziałyE stanowĘ pak.ierwi{<szyniz 10%udziabw w 3póhe: - nie dot}rcry
w roku ubiegłymdochód w wysokości:. nie dotyczy
z tego Ę/tułu
osiągnąłem(ęłam)

lv.
_ należypodać|icfbęi emitentaakqi:
Posiadamakcjew spólkac-hhand|o^,ych
- nie dotyczy
akcje te stanowiapakietwiękozyniż 10%akcji w spÓłce:' nie dotyczy
z tego q^ułuosiągnąbm(ęłam)w roku ubieg|ymdochód w wysokości:. nie dotyczy
V.
Nabyłem(am)(nabyłmój matżonek,z wytqgzeniemmienia pŹyna|eżnegodo jego majd(u
.|c,hodĘbnego) od skarzv'łą<ó'ł!|ub od ko.
bu Państwa' innej państrvowejosoby prawnei' jednos.teksamorządu terybńalnegp,
muna|nejosoby prawnej naĘpujące mienie, które pod|egałozbyciu w drodze pzetargu _ na|eżypodać opis
mieniai datę nabycia' od kogo:. nie dotYcaY

vt.
- ni. dotyczy
1. Prowdzę &iałahoćć gGpoda'Ezą, (na|Gżypodaćfofmę pf,amą i pŹGdmiotdziała|ności):
- osobiŚcie. nie dotyczy
-

\ł,spó|niez innymiosremi - nie dotyczy

przychód i dochód w wysokości:- nie dotycfy
z tego Ę/tJfuosiqgnąbm(ęłam)w roku ubiegiłym
2. z'l@df€fn
dziab|noścĘ gospodarcfą lub ie.(ern pr2€dsńa{'i*e|€fr'' p.lnfi'octtil.fun tddej działalności
. nie dotyczy
(na|eżypodaćfumę prawnąi przedmiotdziata|ności):
_

osob.ścb- nb @pzy
wspó|niez innymiosobami- nie dotyczy

w roku ubiegfymprzychód i docł|ódw wysokości:. nie dotyczy
z tego tyfufuogiągnąĘm(ęłam)
vil.
siedziba spÓłki):- nie dołczy
1. W sŃłkach handlowych(naanła,
- jestemczłonkiemzarządu(od kiedy):. nie datyczy
_ jestem członkiemnny nadzorcrej {odkiedy):- nie dotyczy
- jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):- nie dotyczy
pruychodi docftÓd w wysokŃei: - nb dotyczy
osĘgnąk*m(ęhm}w roku ubiegiłym
Z tąo tyttJ,ttJ
2. W spÓłdzielniach:
- nie dotyczy
- jestemczłonkiemzarządu(od kiedy):. nie doĘczy

e

_ jestem czbnkiem rady nadzorczej"1oareoy1: - nie doĘczy
- jestemczłcnkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):- nie dotyczy
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:. nie dotyczy
osiągnqłem(ęłam)
z tego t]^ułu
3. W fundacjachpforadzącytrhclziablrrcśćgospodalczą:
- nie dotyczy
- lestem cztonkiemzarzdu (od kBJy): - nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):- nie dotyczy
_ iestBm człcnkiemkrynisiiralizy}nej tod kidy): - nie dotyczy
dochÓd w wysokoŚci:- nie dotyczy
w rokuubiegłym
z tegoMułuosiągn4em(ęłam)
VIII.
|nne dochody osiagane z Mułu zatrudnienia|ub innej dziata|noŚcizarobko'/ej |ub zajęć' z podaniem kwot
uzyskiwanychz każdegoq 'u:
- 69.880,6'lPLN
1. Z q utuzatudnienia
48.192'94 PLN
2' z tyfufuumÓwo dzieło
- 42'647'61 PLN
3. DochÓd matżonka

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpov'ryżej10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznychnalezy
podaÓ markę, model i rok produkcji):
. samochod marki SKODA FAB|A . rok produkcji2oo7 - mafŹenskawspofwłasnoścmajątkowa
. rok produkcji2008 . małżenskawspołtrtasnoŚÓ majątkowa
. samochÓd marki AUDI A.4

x.
Zobowązania p.|enĘżneo wartościp,rlfą 10 mo złołEh' w tym zaciągnĘte k'edw i opĘycztlioraz warunki,
- nb dotytzy
na iakich zostałyudzielone (wobeckogo,w zwią*u ziakim zdaneniem' w jakiej wysokości):

Powyisze oŚwiad Czenie skbdam Śu'iadomy(a),iŻ na @stawie art. 233 S 1 Kodeksu kamega za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl karapozbawlenia
wolnoŚci'

JeleniaGÓra f9.04.2014r.
(miejscowość'
data)

1 Niewłaściwe
skreś|iÓ.
' t'lie ootyczy dziatatności
i a iezęcej, w formie i zakesie gospodar.
tvyfu'Órczejw rolnic Me w zakesie produĘi rcś|innei
stwa
rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczychspÓldzie|nimieszkaniowych'

