
oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
inei

po#iatE, o§oby mrądzd
oraz osoby wydającej decyzje admini§tracyjne w imieniu starostyl

.. Sanok ilńa 29. 04. 20 1 4r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann€go i zupełnego wlpełnienia

każdej z rubryk
ż. Jeżl,li poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ wpisać

"nie dotvczv .

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych składników
majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnęo i majątku objętego małżeńsĘ wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie e stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje również wierąt€Iności pieniężne.
ó. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nĘłwne doĘcące adresu

zamie§zkania składającego oświadczenie oraz niejsca położenia nieruchomości.

czĘŚC A

Ją niżej podpisany(a), Anna Stanisława Burczyk nie dotyczy.,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.09. 1956r w Długiem

Starostwo Powiatowew Sanoku. Wydział Architeldury i Budownictwa - Inspektor,

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fimkcja)

po zapozrraniu się z przepisami ustawy z dniażI sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje 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 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2OOż r. Nr 113, poz.984 i Nr214,poz.1806)
oraz ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 159ż oraz z 2002 r.
Nr23, poz. 220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806),
zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodząpe w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój mająt€k odĘbny:

I.
Zasoby pienięźne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w wah)cie obcą, nie dotyczy
- papiery waxtościowe:. nie doĘczy. na kwotę: nie doĘczy

il.
1. Dom o powierz cllni: 70 m2, o wartości; 20 000 zł tytuł prawny: współwłasność ułamkowa ]/2
2. Mieszkanie o powierzclni nie doĘczy m2, o wartości: nle dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:. uĄtki rolne powierzchnia: ],45 hą o wartaśęi: 34 160 zł $li pravłny; 0,4 j ha-
wspołwłasność ułamkowa 1/2-15 050 zł, 1,02 ha współwłasność ńamkowa 1/3 -1360 zł
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy o wartości 8 000 §tuł prawny: }rspółwłasność ułamkowa ]/2
Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy



4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: /asy. 1) 0,57ha,2) 0,08 ha,3) 0,77 ha o y,artości l) 14 250 zł,2) l 600 zł. 3) 15 400 ha

§tuł prawny: 1) współwłasność ułalnkowa 1/6 -2375 zł, 2) współwłasność ułamkowa 2/9 -356 zł. 3) współwłasność
ułamkowa 4/164 -380 zł

IIL
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - naleZy podać liczbę i emitenta udziŃów: nie dotyczy
udziały te stanor ią pakiet większy niż 10§/o tldziałów w spółue: nie dotyczy
Z tego §rtułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w społkach handlowych - naleźry podać liczĘ i emitenta akc]i: hie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Panstwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ich zwiąków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaĆ opis mienia i datę

nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podaó formę

prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście . nie dotyczy
- wspótnie z innymi osobańi.. nie dotyc?
Z tego q/fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(naleźry podać formę prawną i przedmiot działalności):.. nie doĘczy
- osobiście.. nie dotyczy
- wspólnie z imymi osobami.. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy

vII.
1 . W społkach handlowych (nazwą siedziba społki): tt ie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):. nie dotyczy
- jestem człoŃiem rady nadzorczej (oókiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy.
Z t€go Ę/tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

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

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

Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą . nie doĘczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego Ąńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vItr.
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lń njęó, z podaniem kwot
uzyskiwanych
z kaidego tytułu:. 40 978,04 zł.

Ix.



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ
podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiąania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tlłn zaciągnięte kedyty i pożyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwią,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysqkości): pozyczka w kwocie l5 000
zł. Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Sanoku , uI. Kościuszki 4 cele remont budynku mieszkalnegoe i spłata
zadłużenia.

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

Sanok 29.04.2014r.
(miejscowośó, data)

rNiewła.<ciwe 
st reSte.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzirmego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


