
OSWIADCZEME MAJĄTKOWE
radnego Dowiatu

sA}IoK| dnia 03
(mie j scowość)

uwaga:
1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego i zupełnego wl,pełnienia każdej z rulrryk.
2. .Teże].i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym PrzlPadkuzastosowania, należy wtrlisać''nie dotyczylt.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanJiest określić przynależność

poszczegóInych skladników majątkowych,

t§{IEcIEŃ 2OL3t.

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
nałżeńską wspólnością majątkową.

i majątku objętego

4. Oświadczenie o stanie majątkow!,m dotyczy majątku w kraju i zagranicą,
5. oświadczenie o stanie na j ątkordfzn obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. w części A oświadczenia zawalte są informacje jawne, w części B zaśinfonrracje niejawne dolyczące adresu zanieszkania składającego

oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), JAN CYRAN ( lodowe : CYBAN)
(1nżona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) - 18 GRI'DNTA 1962R. v, sANoKU

sA}IocKIE PRzEDsIEBIoRsTvIo GoDPoDARSKI KoMt NAINEJ sP. z o.o.
z-cA KIERoIVNIKA zAKł.ADu !{oDocIAGóW I KANALrzAc,rI

RjADNY PoWTATU sAriIocKIEGo

(miej sce zatrudnienia, stanowiska lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowynr (Dz.U. z 20a| r. Nr L42, poz.1,592 oTaz z20a2r, Nr 23, poz. 22a, NI 62| poz, 558, Nr 113, poz,Sał, Nr 153, poz,121I, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2L4, poz. 18O6), zq;dnie z art. 25c tejustawy oświadezam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lulr stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: oK. 176 8oo zŁ -
małżeńska wspólność ma jątkorła .
środki pienięźne zgromadzone w wa]ucie obcej: NIE

- papiery wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NrE DoTYczY



rT"
1. Dom ponad stuletni wynagający kapitalnego remontu

standardzie (brak instalacj i wod. -kan. , c . o . ) , nie
nie dzierżawiony o powierzchni: 1/6 z !26,0 m2, o
L/6 z 60 000,00 zŁ, tyLvl prawny: współwłasnośó w
w całości nieruchomości - majątek odrębny

2, Mieszkanie o powierzchni: 72 ,4Om2 o wartości: ok.
tytuł prawny: własność - majątek odrębny.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: wspólne, powierzchnia: 1/6 udziału w całości
nieruchomości, która wynosi 1.4527 ha

grunty rolne zabudowane :

dz.nr ewid.35tO/2 - pow, 0.0?6ha
) 0.076ha

łąki trwałe :

dz. nr ewid.35tO/2 - pow.
dz.nr ewid.3685/15- pow.
dz.nr erłid. 3705/2 - pow.
dz.nr ewid.3106/7 - pow .

,grunty orne :

dz.nr ewid.314t/6 - pow .

dz,nr ewid.3685/10 -pow.
dz.nr ewid.3685/13 -pow.
dz.nr ewid.3690/1 - pow.
dz,nr ewid.31O2/! - pow .

dz.nr ewid.31L2/5 - Fow .

dz.nr ewid.31tO/2 - pow .

dz.nr ewid,3690/6 - pow.
Ilasy i grunty leśne :

dz.nr ewid.3681 /L8- pow. 0.0060ha
| 0.0060ha

(0,076ha+ 0,511ha + 0,8597ha + 0/oo6ha) = L,4521:na

plus
Past}riska :

dz.nr ewid.233 - pow. 1.86ha

o wartości: ok. 34 800 ZŁ
rodzaj zabudowy: dom z pkt.II.1/ BI'DYNEK GosPoDARczY
tytuł p:rawny, L/6 z L.4527 ha - współwłasność w 1/6 udziału
w całości nieruchorności - majątek odrębny,
1,86 ha (pastwiska) - własność - majątek odlębny
Z tego tytułu os iągnąłem ( ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHÓD ; 9!6,00 zŁ DocHÓD : 828,oo zŁ -
małżeńska wspólnośó majątkowa.

o bardzo ni s kim
zamieszkały ,
wartości:
1/6 udziału

2L1 2OO zł.

0 , 1245ha
O .2434}ra
0 . 075Oha
0.0681ha
0.511 ha

0 .0487ha
0.1597ha
0 . 1841ha
0 . 114 6ha
0 .0975ha
0 .1166ha
0 . 0318ha
0 . 10 6 7ha
0. 8597ha



4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: NIE DoTYczY
o Wartości: NIE DoTYczY
tytuŁ prawny: NIE DoTYczY

ITI.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub przeds iębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet większy niż 103 udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osią9nąŁem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
NIE DOTYCZY

2, Posiadam udzia}y w innych spoŁkach handlowych - należy podać
Iiczbę i emitenta udziaŁóW: NIE DoTYczY

Z Leqo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokościNIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać }iczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet większy niż 103 akcji w spółce: NrE
DoTYczY
Z Leqo tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokościNIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na]eży podać Iiczbęi emitenta akcji: NrE DoTYczY
Z Lego tytułu osiągną}em(ę}am) w roku ubiegłyn dochod w wysokościNIE DOTYCZY

v.
Nabyłem(an) (nabył nój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do

lTego majątku odrębnego)od Skarbu PańStwa, innej państwowej osobyprawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Urząd Gnriny - 38 535 Tyrawa l{ołoska, Przetarg z dnia 19.08.1994r.,
zakup działki Nr 233 o powierzchni 1,86 ha ( pastwiska) opisany
w części II/ pkt.3 oświadczenia majątkowego.

vT.
1. Prowadzę działafność gospodarczą (należy podać formę prawną

i przedmiot działa ]ności ) : PozARoLNIczA DzIAłńrNoŚĆ GosPoDARczA
W zAKREs IE PRo,rEKTowAliIIA BUDoWLA}IEGo, t RBA}rIsTYczNEGo,
TEcllNoLoGIczNEGo
- oSobiście: TAt(
- wspólnie z innymi osobami: NIE

Z Lego tytułu osiągnąłem w roku
i dochód w wysokości: 31 691 ,48

DoTYczY



2. Zarządzam działafnością gospodarczą lub jestem przedstawicie.Iem,
pełnomocnikiem takiej dziaŁalności (należy podać forrnę prawną
i przednriot dziaŁafności) : NIE DOTYCZY

- osobiście: NrE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z teqo tytułu osią9nąłen(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spótki) : NIĘ DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NTE DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NTE DoTYczY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NrE DoTYczY

Z Lega tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody osiągane z tytu}u zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej }ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1/ zE sTosuNKu PRiACY : 69 435,48 zŁ - małżeńska wspólność majątkowa.

2/ dieta radJrego powiatu : !2 1o2,60 zŁ - małżeńska wspólność
maj ąlkowa .

3/ dochód z tytułu IrMovlY DzIERżewy : 116,25 zŁ - maŁżeńska wspólność
ma jątkorda.

DocHóD żotty :

1/ zE sTosIrNKu PRACY : 6? 618,81 zŁ - małżeńska wspólnośó majątkowa.

2/ UMowA ZLECENIA : 59,96 ZŁ - maŁżeńska wspóIność najątkowa.

3/ zEŚs : 745,56 ZŁ - małżeńska wsp



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o.000 złotych(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode1 i rokprodukcji):

FoRD Focus C-MAJ< z 2008r.- małżeńska wspólność majątkowa.

PEUGEOT 206 z 2OO4r. - małżeńska wspóIność majątkowa.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zlotych/ w tymzaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakicń zostałyudziefone (wobec kogo, w zw !ązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

czĘśc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (at, iż na podstawie art.233 s 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy J-ub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wofności.

sANoK 03 KWIECIEŃ 2013r.
(niejscowaśó, data)


