
oraz o§oby rrTdającej decyzje administraryjne w imieniu

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

.'""hlł§3i*ulio'n"

prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia
każdej z rubryk

ż, Jeżeli poszczególne rubryki
"nie dotvczv".

nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należry wpisać

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkołych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matzeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaiinfoimac.le niejawn€ atotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), Joanna Magdatena Taraban, Andrejko
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 10.12.1979r. w Sanoku

Starostwo Powiatowe w Sanoku - geo|og powiatowy,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z l998 r. Nr 1l3, poz. 715 i Nr 162, poz. 11i6, z |gg9 r.-Ńr 49,
Poz, 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 200ż r. Nr 113, poz.984 i Nr 2l4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
5 czerwca l998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U, zż00l r. Nr l42, poz.1592 orazzżOOżr. Nr 23, poz.220, Ni 62, poz.
558,Nr1l3,Poz,984,Nr153,poz. l27l,Nr200,poz, 1688iNr214,poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadcŹam,
że Posiadam wchodz4ce w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2000 zł
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: ni€ dotyczry na kwotę: nie dotyczy

II.
1, Dom o powierzchrri: 120 m2, o wartości: ok. 300 000 zl tytuł prawny: własność ( małżeńska wspólność majątkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: ni€ dotyczf, t}tuł prawny: nie doĘcry
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ni€ dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy o wańości: nie doĘczy
rodzaj zabudowy: nie doĘczy t}tuł prawny: nie doĘczy
Z tego t)tułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0,1889 ha, w miejscowości Załuż o wartości: ok 5200 zł
t}tuł prawny: wlasność ( małżeńska wspólność majątkowa)

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry



udzialy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce: nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego 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 przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nieruchomość gruntowa o pow.0,1889 ha, w miej scowoś ci Załlż, nabyta 03.11.2010r. od Gminy Sanok

vI.
1. howadzę działalność gospodarczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

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

ż. Zarądzam dztałalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry
- osobiście nie dotycry
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t}tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

vII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotycz,y

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

2. W spółdzielniach: nie doĘcry
- jestem członkiem zarądu (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego t}tułu osiągnęłam 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 nńzorcze1(od kiedy): nie doĘczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego t)tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vIil,
Inne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęó, z podaniem kwot uzyskiwanych
Z każdego t}tułu:
- dochód ze stosunku pracy_ 36 457,85 ( małżeńska wspótność majątkowa)
- dochód męża ze stosunku pracy - 71 173,89 ( małżeńska wspólność majątkowa)
Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej l0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji): sanochód osobowy: votvo v50 Rok 2006 ( malżeńska wspólność majątkowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte ked}ty i po życzki oraz warunki, najakich
zostały udzielone (wobec kogo, w zwiękll z jŃim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
- kredyt hipoteczny na przebudowę budynku mieszkalnego w Banku Pekao S.A. w Sanoku, zaciągnięty w 2008r. na
warunkach ogólnych, kwota zobowiązania na dzień 31.12.2013r. - 27 016 zł,
- kredyt hipoteczny na przebudowę budynku mieszkalnego w Banku Pekao S.A. w Sanoku, zaciągnięty w 2009r. na
warunkach ogólnych, kwota zobowiązania na dzień 31.12.20l3r. - 21 437 z|,
, PoĘczka zZFM na remont budynku zaciągnięta w 2008r. kwota zobowiązania na dzień 31.12.2013r. - 32 800 zt.



Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iZ na poa# ie art.233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zataj enie prawdy gr ozi kara pozbawienia wolności

SanoĘ dnia 25.04.2014r,
(miejscowość, data)

|ełno /a,ab-

/d"ar";
l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad n ńzorczych spółdńelni mieszkaniowych.


