
.. Sanok dnia 26. 04. 20 l 3r.
(miejscowość)

Uwaga:
l. (xona §kładając. ośłyia dczłnie obowiEzana jest do zgodnęo z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk
L Jetpli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczy".
r. o*ta stł"aa;ąca oświadczenie obowiązana jest ołreślić przy-należność poszczególnych składników

majątkowych,
dochlxlów i zobowĘzań do majątku orlrębnego i majątku objętąo małźrńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o strnie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o §tani€ majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6, W części A oświzdczenia zawańe ą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania skladającęo aświadczenie oraz miejsca położenia nieruchoności

CZĘŚC 
^

Ją niżej podpisany(a), Anna Stanisława Burczyk
(imiona i nazwisko

nie dotyczy,,
oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.09. 1956r w w Długiem

Starostv]o Połliatowe w Sanoku, Wydział Architeldury i Budownichua , Inspektor,

(miejsce zatrudnicnią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przsz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,poz,679, z 1998 r. Nr 113, poz.115 iNr 16Ż,

p"i.tną.1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nrż6,poz,3O6orłzz2002r.Nrl13,poz.984iNr214,poz1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz.lJ. z2001r. Nr 142, poz. 1592 orazz,ŻOOŻr-

Nrż3, poz. żża,Nr 6ż, poz.558, Nr l 13, poz, 984, Nr l53, poz.lż7l,Nr Zoa, poz_ 1688 i Nr 2l4, poz. 1806),

zgodnie z art 25c tej usiawy oświadczam, że posiadam wchodzą9e w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub

stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięźne zglomadzone w walucie obcej; nie dotyczy
- papiery wartościowe:. nie dotyczy. na kwotę: nie dotyczy

II.
l _ Dom o powierzchni: 70 m2, o wartości: 20^ 000 zł tyhrł prawny: współwłasność ułamkowa I/2

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wańości: nie dotyczy tytń prawny: nie dolyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarśw a: uĄlki rolne povlierzchnia: 1,45 ha o wurlości 34 160 zł l9llł pravlny; 0,43 ha,

wspńlasność u}amkowa %-15 050 zł, t,02 ha wspóŁwłasność ułamk<n,a 1/3 ,1360 zł
roóĄ zabudowy: budynek gospodarczy owarlości 8 000 rytuł prawny: współwłasność ułamkowa ]/2

Z tegó tyułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wys okości: nie dotyczy



4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: lasy: 1) 0,57ha,2) 0,08 hą, 3) 0,77 ha o warlości 1) 14 250zł,2) I 600 zł. 3) 15 400 ha
tytuł prawny: 1) współwłasność ułatnkowa 1/6 -2375 zł, 2) współwłasność ułamkowa 2/9 -356 zł. 3) współwłasność
ułamkowa 4/] 64 -380 zł

uL
Posiadam udziĄ w sŃłkach handlowych - naleźy pod ać |icńę i emitenta udziałów: nie dolyczy
udziały te stanowią pakiet większy niZ 10%o udz|ałów w spółce: nie doĘc4ł
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:. nie doĘczy

Iv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - naleźry podac liczbę i emitenta akcji: nie dolyczy
akcje te stanowią pakiet więksry niż 10To akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytufu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. nie doĘczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżoneŁ z wyłączeniem mienia przynaleinego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwą innej pństwowej osoby prałnej, jednostek samorżądu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej nasĘpujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu , należy podń opis mienia i datę

nabycią od kogo: nie dotyczy

vL
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę

prawną i przedmiot dzlńalnośc;,): nie dotyczy
- osobiście , nie dotyczy
- wspóInie z innymi osobami.. nie dolyczy
Z tego Ęułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

ż,7arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnośł,i):., nie dotyczy
-. osobiście.. nie tloĘczy
- wspólnie z innymi osobami.. nie dotyczy
Z tego q/fufu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy

vu.
l. W spiłkach handlowych (łrazwą siedziba społki): nie dolyczy

- jestem członkiem ,lnządu (odkiedy),,. nie dotyczy
- jestem cz-łonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doacł.
Z tego tyułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w uTsokoścl: nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie doĘczy
- jestem clonkiem zarządll (odkledy): nie doĘey

- jestem członkiem rńy nńzorcĄ3 (od kiedy): nie dolyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
3. W fundacjach prowadzących dżiałalność gospodarczą . nie dotyczy

-. jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jeslem członkiem rady nadl§rczr,j (od kiedy): , nie dolyczy
- jestem człoŃiern komisji rewizlnej (od kiedy): nie dcltyczy,
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vIll.
Inne dochody osi€ane z tytułu zalrudnienia lub innej dzia}alności żaarobkowej lub zajęć, z podaliem kwo1

uzyskiwanych
z kaźdego tytułu:. 47346,04 zł.

Ix.



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechaniczlych należy
podać marĘ, model i rok produkcji): nie doaczy

x.
Zobońązania pienięźne o wartości powyżej 10.000 złotyclL w tym zaci€nięte kredyty i pożryczki oraz waruŃi, na
jakich zostały udżelone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości),, pożyczka w kwocie 10 500
zł- Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Sanoku , ul Kościuszki 4 cele konsumpcyjne i spłata zadł*enia.

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

Sanok 26.04.20I3.
(miejscowość, data)

/."-- ,t-,.-J/ .!...".....,.,.,..-a
(podpi0 "

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wltwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad n adznrczych spółdzielni mieszkaniowych.


