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Sanok, dnia'l7 kwietnia 2013 r.

UWAGA:

7. osoba składająca oświadczenie obowiązana lest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk,

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym pnypadku zastosowania, należy
wpisać ,.nie dotvczv".

3, Osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynateżność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego
m al żeń s k ą ws p ól n oś c i ą m aj ątkową,

4, oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5, Oświadczenie majątkowe obeim uje również wierzytetności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘsc A
Ja,niżejpodpisany(a), Aneta,Kalarzyna"Czuryk, 

(,Y,i:il:ŹYo:*")

urodzona 21 kwietnia 'l982 r w Sanoku

Starostwo Powiatowe w Sanoku, specjalista
(miejsce zatrudniena, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia ,l997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz, 1126, z '1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2OOO 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 samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 200,1 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2oo2 l. Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558,
Nr,113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr200, poz. 1688 iNr 214, poz. 1806), zgodnie z arl.25clej
ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:



l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: ..nie dotvczv"
- środki pienięźne zgromadzone w wa|ucie obcej: ,.nie dotvczv"
_ papiery Wańościowe: ..nie dotvczv" na kwotę: ..nie dotvczv"

ll.

1. Dom o powierzchni w m2: ,,nie dotvczv", o waftości: ..nie dotvczv" , tytuł prawny: ,.nie dotvczv"
2. Mieszkanie o powierzchni W m2:,,!i9j9!y9zy], o Wańości: ..nie dowczv"

Muł prawny: ..nie dotvczv"

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..nie dotvczv" powierzchnia: ,.nie dotvczv" o wańości: ,.nie dotvczv''
rodzaj zabudowy: ..nie dotvczv", tytuł prawny: ..nie dotvczv"
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,nie dotvczv''

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 0,0896 ha, o Wańości: 6,000 zł, tytuł prawny: Własność,

lll,

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałówj ,.nie dotvczv"
udziały te stanowią pakiet większy niź 10% udziałów w spółce: ..nie dotvczv"
Z tego tytułu osiąnęłam W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ..nie dotvczv''

lV,

Posiadam akcje W spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji: ..nie dotvczv''
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akąi w spółce: .,nie dotvczv''
Z tego q/tUłU osiąnęłam w roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,,nie dotvczv''

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej pańStwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków

lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pżetargu -
należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: ..nie dotvczv"

Vl.
,l, Prowadzę działalność gospodarczą1 (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działa|ności): .,nie

dotvczV"

- osobiście ..nie dotvczv"

- Wspólnie z innymi osobami ..nie dotvczv"

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..nie dotvczv''



2. Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działaIności (naleźy podać formę prawną i pźedmiot działalności): ..nie dotvczv"

- osobiście..nie dotvczv"

- Wspólnie z innymi osobami ..nie dotvczv"

Z tego tytułu osiągnęłam W roku ubiegłym dochód W Wysokości: .,nie dotvczv"

Vll.

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zalządu (od kiedy): ..nie dotvczv"

- jestem członkiem .adY nadzorczej (od kiedy): ..nie dotvczv"

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,nie dotvczv"

Z tego tytułu osiągnęłam W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ..nie dotvczv"

2, W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,.nie dotvczv"

- jestem członkiem rady nadzorczej2 1od kiedy;: ..nie dotvczv"

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..nie dotvczv"

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotvczv"

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): ..nie dowczv"

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,nie dotvczv"
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..nie dotvczv"

Z tego futułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,,nie dotvczv"

VIll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub Zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: mój dochód z tytułu zatrudnienia - 24697,73 Zł brutto, dochód

męża z tytułu zatrudnienia - 44559,90 zł brutto.

lx.

składniki mienia ruchomego o wartości powyzej '10.000 złotych (W przypadku pojazdóW mechanicznych

naleźy podaó markę, model i rok produkcji): seat Cordoba, rok prod. 2004,

x,

Zobowiązania pienięźne o wańości po\^/yżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdażeniem, W jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny W Banku Millenium na zakup mieszkania - 80,000 zł.



_ -_-_--fźEśóB-

Powyzsze oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanok, dnia 17 kwietnia 20'13 r.

(miejscowość, data)

%turqł ł,łń,
6zytłę!podois)

Nie dotyczy działalnoŚci WytwÓrczej w rolnictwie W zakresie produkcji loślinnej i zwierzęcej, W formae i żakrcsie gospodarctwa rodzinnego
Nie dovczy rad nadzolczych społdzielni mieszkaniowych


