
oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
egttarfa gerądH pgrr

€+# osoby wyd8jącej decyzje administraryjne w imieniu

Sanob dnia 15.04.2014 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obońązana jest do zgodnego z prawdą, starannĘo i Zupelnego łypełnienia

każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleł wpisać

"nie dotYczy".
3. Osoba składająca oświadcz€nie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierz}.telności pieniężną
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawną w czgści B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkłnia skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ją niżej podpisany(a), Zbi gniew, Tadeusz Daszyk,
(ińióna inazwiśko oru wwigko rcdo$e)

urodzony(a) 28.10,l953 w Sanoku

Powiatowy Urąd Pracy w Sanoku - Za-ca Dlrrekora,
(niejsce zaaudnieŃa, staowisko lub ńfkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarcĄ przez
osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr l13, poz.7l5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z ż000 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 powialowym (Dz, U. z 200l r. Nr l42, poz_ 7592 orM Z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 1l3, poz.984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, źe posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej 232 491,79 Zł,
- środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: - nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie doĘczy,

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ..................... .... §tuł prawny: ...............
2. Mieszkarrie o powierzchni: 56,3 m2, o wartości: 160 000 zł tyuł prawny: własnościowe
3. Gospodarstwo rolnę:

rodzaj gospodantwa: nie dotyczy, powierzchnia: o wartości:

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłlm przychód i dochód w wysokości: .........,..,..........................
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 0,07l5 ha o wartości:7 000 ztr,

t}tuł plawny: włąsność.

III.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałów w spolce:....................
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.............



IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleĄ podać liczbęi emitenta akcj i: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............,.............
Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...........

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przlłtaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Pństwą
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terforialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzę przetargu - nalęży podać opis mienia i datę nabycią od kogo:
nie dotyczy

vL
1. Prowadzę działalność gospodarcą? (naleĄ podać formę

plawną i przedmiot działalności),. nie doqlczy
- osobiścię
- wspólnie z irrnymi osobami.....
Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w łysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot dzi,ałalności): nie doąlczy
- osobiście,.............
- wspólnie z innymi osobami...............
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,..

vII.
1. W spółkach hand|owych (nazwą siedziba spctłki),. nie doąłczy

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

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

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .............,..
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
3. W fimdacjach prowadzących działalność gospodarcą: nie dotyczy

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

vIII.
Irrne dochody osiągane z t},tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
Z kazdego trułu: dochody ze stosunku pracy - 66904,80 zł

dochody ze stosuŃu pracy żony - 53l87,6| ź w lym:315,00 zł z świadczenie PSS
dieta mdnego - 11923,68 zł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicmych naieźy podać
maĘ, model i rok produkcji): samochód FIAT Bravo, 2008 r.

x.
Zobowiązanta pienięźne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredly i pcĄczki oraz warunki, najakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie art 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zaĘienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Sanok 15.04.2014 r.
(ńi6jsłość, dala) w

-Ni"*łuś"i*".lo"ślió.

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 mieszkarriowych,


