
oraz osoby rvydającej decyzje administracyjne w imieniu

Uwaga:
l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

każdej z rubryk

Sanok dnia 25.04.20l3r.
(miejscowość)

prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

Ż, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalelf wpisać
"nie dotyczv".

3. Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych składników
majątkorrych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkolłym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkorrym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚinfoimacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚCA

Ja, niżej podpisany(a), Joanna Magdalena Tarabsn, Andrejko
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 10.12,1979r. w Sanoku

Starostwo Powiatowe w Sanoku - geo|og powiatotT,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu pro wadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, Nr 106,poz.679, z 1998r.Nr 1l3,poz,715 iNr162,poz. 1116, z 1999 I.-Ńl 49,
Poz, 483, z 2000 r. Nr 26, Poz. 306 oraz z 2002 r, Nr 113, poz.984 i Nr 2l4, poz. tSO61 oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz.lJ. z ż0Ol r. Nr 142, poz.759ż orazz2002 r, Nr 23, poz. żżO,Ń 6ż, poz.
558, Nr 113, Poz.984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z afi. 25c tej ustawy oświadcŹam,
że Posiadam wchodz4ce w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2500 zł
- środki pienięZne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘcry
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie doĘczy

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartości: ok. 300 000 zł tytuł prawny: wlasność ( małzeńska wspólność majątkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wańości: nie dotycry t}tuł prawny: ni€ dotycry
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie doĘcry, powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie doĘczy
rodzaj zabudowy: nie doĘczy t}tuł plawny: nie doĘczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: 0,1889 ha, w miejscowości Zaluż o wartości: ok 5200 zł
tytuł prawny: wlasność ( małżeńska wspólność majątkowa)

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘcry



udziały te stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V
NabYłam (nabYł mój małżonek, z wyłączeriem mienia przynależnego dojego mają&u odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tel}tolialnego, ich związków lub-od komunalnej ośoby piawnej
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargo - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: -

Nieruchomość grunto}ya o pow.0,1889 ha, w miejscowoś ci Zahż, nabyta 03,11.2010r. od Gminy Sanok

vL
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2, 7arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem taftiej działalności
(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dofczy
- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego tyfułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem cźoŃiem zarądu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rńy nadzorczsj (od kiedy): nie dotyczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t}4ułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie doĘczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotycry
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

vIII.
lnne dochodY osiągane z rytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tyułu:
- dochód ze stosunku pracy_ 34 234,37 ( małżeńska wspólność najątkowa)

- dochód męża ze stosunku pracy -64 570,70 ( małżeńska wspólność majątkowa)

- dochód męża prawa autorskie i inne prawa - 1 097,50 zł ( malżeńska wspólność majątkowa)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechan lcznych nalezy podać
markę, model i rok produkcji): samochód osoborlT: volvo v50 Rok 2OOO 1 naLÓnsu wspólnose majątkowaJ

x.
Zobowiązania Pieniężne o wańości powyżej 10.000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, najakich
zostały udzielone (wobec kogo, w zwiękll z 1akim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

'

- kredYt hiPotecznY na dom w Banku Pekao S.A. w Sanoku, zaciągnięty w 2008r. na warunkach ogótnych, kwota



zobov]iązłnia na dńeń 31,1ż.ż0l2r. - 29 505 zł,
- kredYt hiPotecznY na dom w Banku Pekao S.A, w Sanoku, zaciągnięĘ w 2009r. na warunkach ogólnych, kwota
zobowiązania na dzień 31.12.20I2r. - ż4 670 zł,
- poŻryczk^ z ZR]łI na remont budynku zaciągnięta w 2008r. kwota zobowiązania na dzień 31.12.2012r. - 40 000 zł.

CZEŚC B

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

SanoĘ dnia 25.04.2013r.
(miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęc€;, w formie i zakresie

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


