
oŚwIADCn^EMAJĄTKO\łT
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu

Sanok dnia 28.04.20l4r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczeńe obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staram€go i zrpehrcgo wypełnieńa

kazdej z rubryk
2. ]eźnh poszłzególne nńryki nie znjdują w konlcetrym prą,padku zastosowania, rraleł wpi§ać
"ńe dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczeńe obowiązana jest określić przynależrość poszczególnych sldadników
majątkowyĄ dochodów i zobowiązań do majątlcr odrębnego i majątlor objętego maŁeńsĘ wspólnością
nujątkową.

4. OświadczeŃe o stanie rnajątkowym doĘczy majątlu w laaju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie mjątkowym obejmuje również wierrytelności pienięne.
6. W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje ńejalrne dotyczące adresu

zamiesdrania składającego oświadcz€nie oraz miejsca położenia nierrrchomości.

c4scA
Ja, niżej podpisany(a), Małek Jan Cycoń

(imiona i nazwisko oraz nazwisko fodowe)

urodzony(a) 28.08,1962r. w Sanoku

II Liceum Ogólnokształcące im. Mańi Skłodowskiej Curie w Sanoku - dyrektor s2koły
(miejsce zatruilnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 21 sierpnia i997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1l3, poz. 7l5 i Nr 162, poz. Ilż6, z 1999
I. Nr 49, poz. 483, z ż00O 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 powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 14ż, poz. 1592 oraz z 200ż r- Nr 23, poz, 220, Nr
62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. lż1l, Nr 200, poz. 1688 iNr 214, poz. 1806), Zgodnie Z afi. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: l5000,-zł

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie doryczy
na kwotę: nie dotyczy

il.
l. Dom o powierzchli: 105 m2, o wartości: 3]5000 zł, tytuł prawny: wspóhvłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni., : nie dotyczy, o Waltości: : nie dotycł; tytuł prawny: : nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunry rolne, powierzchnia: 0,127ha, owafiości:20000 zł
rodzaj zabudowy: nie doĘczy tytuł prawny: wspóli,łasność małżeńska
Z tego rytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4- Inne nieruchomości:
- dziąłka budowlana, powierzchnia: 0,081ha, tyttlł prawny wspóhułasność małżeńska



III.
posiadarn udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyc|y
udziały te stanowią pakiet większy niż I0ło udziałów w spółce: nie dotycł
Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitent a .. nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz I\Vo zkcji w spółce: nie (]otyczy
Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dolyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątk-u odrębnego) od Skarbu
Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetalgu - naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od
kogol. nie dotyczy

\t.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę

prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
- osobiście: nie dotyc:y....
- wspólnie z innymi osobami : nie dotycxy
Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotycł

Ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnośc1): nie dotyczy
- osobiście nie tloryc,ly.....
- wspólnie z innymi osobami nie dotyc7y.....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doryc1y

v[.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyc1y

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ni.e doĘczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot|cly

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w rok-u ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy...,.
2. W spółdzielruach: nie dotyczy.....

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy..-..

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyc7y..,..

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w rok-u ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.....

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczĘ nie dotyczy.....
- jestem członkiem zalządu (od kiedy): nie dotyczy..._.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycł.,...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycł

Z tego tytułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: nie dotycly



\1tr.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub in-rrej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. umowa o pracę, II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku: 79674,37 zł
2. umowa zlecełtie, umowa o d7ieło: 4325,98 zł
3.inne źródła, ]430,56 zł

tlo c hó d w sp ó łłnałż onk a :

l . umowa o pracę, SSM w Sanoku, łączny dochód 3 l 464,44 zł

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji): Skoda Fabia,20]0r.

x.
Zobowięalia pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaci€nięte kfedyty i pożyczki oraz wafunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąuku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt hipoteczny na butlowę domu na kwotę 33700 CHF.

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

Sanok 28.04.2014
(miejscowość, data)

?ć-"(Óał,
/ 

(.podpts) 

/
I 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 adzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


