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oŚwIADcZEMEMAJĄTKoWE
radn€go powiatu

sA}IoK, dnia 04 KWIECIEŃ 2o!4r.
(mie j scowość)

1. Osoba składajaca oświadczenie obowiązaną jest do zgodnego z prawdą,
§tarannego i zupełnego vry.pełnienia każdej z rubr1.k.

2. Jeże]-L poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przlT)adku
zasloEowania, należy Ę)isaó "nie dotyczy".

3. Osoba śkładająca oświadczenie obowiązana jest określió przlrnależność
poszczególnych składników maj ątkotłych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrebnegto i majatku objetego
rnałżeńską wspóInością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie maj ątkow!łn dotyczy majątku w kraju i za
granicą.

5. Oświadczenie o stanie maj ątkowyn obejmuje również wierzyteJ-ności
pieniężne .

6. W cześci A oświadczenia zawarte są informacje janrne, w cześci B zaŚ
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania,składającego
oświadczenie otaz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść Ą

Ja, niżej podpisany(a), .TAr,l CYRAN (nazwisko rodowe: CYRAN )

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) - 18 GRUDNTA 1962R. w §AtloKu

§A}IoCKIE PRzEDsIEBToRsTWo GoDPoDARSKI KoMJNALNE.' sp. z o.o.
z-cA KIERoWNIKA zAKł,ADu WoDoc IAóIV T KAliłALTzAc,JI

RADNY POIVIATU SANOCK]EGO

(niejsce zatrudnienia, stanowisko fub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 5 czelwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2OOI I. Nr r42, poz.1,592 oTaz z
2OO2r. Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, paz.984, Nr 153, poz.
L271, Nx: 2OO, poz. 168B i Nr 214, poz. 1806),zgodnie z art. 25c Łej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w §kład małżeńskiej wspólności
maj ątkowej fub stanowiące mój maj ątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: OK. 245 260 ZŁ -
małżeńska wspólność majątkowa.
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NIE DoTYczY

bIIE DOTYCZY



II.
1. Dom ponad stuletni wynaqający kapitalnego remontu

standardzie (brak instalacji wod.-kan.,c.o. ),nie
nie dzierżawiony o powierzchni: 1/6 z !26,0 m2, o
t/6 z 60 000,00 zŁ, LyLnł prawny: współwł,asnośó w
w całości nieruchomości - rnaj ątek odrębny

2. Mieszkanie o powierzchni: 72,40m2 o warŁości: ok.
tytuł pral^,ny: własnośó - maj ątek odrebny.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj qospodarstwa: wspólne, powierzchnia:. !/6 udziału w całości
nielruohomości, która wynosi L.4527 ha

ó ba]:dzo niskim
zamieszkały,
wartości:
1/6 udziału

217 2OO zł.

grunty rolne zabudowane :

dz.nr ewid.35LO/2 - pow.
,

łąki trwałe :
dz.nr ewid.3510/2 - pow.
dz.nr ewid.3685/15- pow.
dz.nr ewid.3705/2 - pow .

dz.nr ewid.37o6/7 - pow .

,
grunty orne :

dz.nr ewid.37Ąt/6 - pow.
dz.nr ewid.3685/10 -pow.
dz.nr ewid.3685/13 -pow.
dz.nr ewid.3690/1 - pow.
dz.nr ewid.31O2/l - pow ,

dz. nr ewid.371,2/5 - pow.
dz.nr ewid.37rO/2 - pow .

dz.nr ewid.3690/6 - pow.
,

1asv i crruntv Ieśne :
dz.nr ewid.3687 /l8- pow. 0.0060ha

' 
0.0060ha

(0,076ha+ 0,511ha + 0,8597ha + 0,006ha) : L,4527ha

P].us
p3§§ri§kg :

dz.nr ewid.233 - pol . 1.86ha

o wartości: ok. 34 aa0 ZŁ
rodzaj zabudowy: dom z pkt.II.1,BUDYNEK GosPoDARczY
tytuł prawny: t/6 z L.Ą527 ha - współ,własnośó w 1/6 udziału
w całości nielructromości - majątek odrębny,
1.86 ha (pastwiska) - własnośó - majątek odlebny

0 . O76ha
0.076ha

0.1245ha
0 . 2434ha
0, o750ha
0 . 0 681ha
0.511 ha

0.0487ha
0.1597ba
0.1841ha
0 . 114 6ha
0.0975ha
0 . 1166ha
O . 0318ha
0.1067ha
0.8597ha

Z teqo tytułu osiągnąłem (ęłam)
w wysokości: PRZYCHÓD : 815,@
nałżeńska rłspólnośó majątkowa.

w roku ubiegłym przychód i dochód
zł, DocHÓD | 14L,oo zŁ -
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4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: NIE DoTYczY
o ł./artoś ci : NTE DoTYczY
tytuł prawny: NfE DoTYczY

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiaŁowych

osób prawnych fub przedsi ębiorców, w których uczeslniczą takie
osoby - należy podać liczbę i errritenta udziałów: NlE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet' większy niż 7oz udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z Łego tytu}u osiągnąłem (ęłam) w roku ubieg,łyrn dochód w wysokości
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udzia}y w innych spólkach handlowych - należy podać
].iczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieqłym dochód w wysokości
NIE DOTYCZY

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzia}em powiatowych
osób prawnych lub przedsiębiorcóvn, vn których uczestniczą
takie osoby - należy podać .Liczbę i emitenta akcj,i: NIE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spólce: NIE
DoTYczY
Z Lega tytułu osiągnąłem ( ęłam) w roku ubieqłyrn dochód w wysokości
NlE DoTYczY

Iv.
1_

2. Posiadam akcj e w innych spó}kach handlowych - należy
i emitenta akcji: NIE DoTYczY
Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym dochód
NIE DOTYCZY

podać liczbę

w wysokości

v.
Naby}em(am) (naby} mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do

.Tego najątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialneqo, ich związków ]_ub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlega}o zbyciu
w drodze przetarqu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Urząd 6niny - 38 535 Tyrawa wołoska, przetarg z dnia 19.08.1994r.,
zakup działki Nr 233 o powierzchnj. 1,86 ha ( paśtwiska) opi_sany
w cześci II, pkt.3 oświadczenia rnajątkowego.

vI .

l. Prowadzę działa}ność 9ospodarczą (należy podaó formę prawną
i przedmiot działa]_ności) : PozARoLNTczA Dz IAł.ALNoŚC Go§PoDARczA
w zAKREs TE PRo,JEKToI{A}IIA BtJDov{LANEGo / URBANISTYCZNEGo /
TECHNOIOGTCZNEGO
- osobiście: TAI(
- wspólnie z innlrmi osobami: NlE

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn przychód : 12 5oo,oo Zit
i dochód w wysokości: 71 748,96 ZŁ - małżeńska wspólnoić majątkowa.

DoTYczY

\



2. Zarządzam działalnością gtospodarczą tub jestem przed s tawicie]em,
pełnomocnj_kien takiej dzialafności (należy podać formę prawną
i przedmiot działafności) : NIE DoTYczY

- osobiście: NrE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osi ąqnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vIT.
W spó}kach handlowych (rlazwa, siedziba spó}ki): NIE DoTYczY

- jestem członkiem zar ządtl (od kiedy) : NI§ DoTTczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

- jeslem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z Lego tytu}u os iąqnąłem (ęłam) w róku ubieqł\.m dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vITI.
Tnne dochody osiąqane z tytułu zatrudnj_enia lub innej działafności
zarobkowej 1ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1/ zE sTost NKU PRACY : 59 049,06 Ził, - nałżeńska wspóJ.ność maj ątkowa.

2/ dieta radnego powiatu : !2 702,6O ZL - mał,żeńska wspótnośó
maj ątkowa ,

3/ dochód z tytułu lJt"lovlY DzIE§|:ŻrAvrY . 716,25 ZŁ - mał.żeńska wspólnośĆ
majątkowa.

DocHóD żotty :

1/ zE §ToSUNKU PRACY : 69 672,26 ZŁ - nażżeńska wspólnośó rnajątkowa.

2/ |JyIowA zlEcENIA : 239,84 ZŁ - maLżeńska wspólność maj ątkowa.

3/ zFŚs : 354,00 ZŁ - małżeóska wspólnośó najątkowa.
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wart,ości povfyżej 10.0OO złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, modef i rok
produkcj i ) :

FORD F'OCU§ C-!,lAX z 2O08r.- ma}żeńska wspólnoŚó najątkowa.

§UZUKI §X4 z 2008r. - małżeńska wspÓlnośó maj ątkowa.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki óraz warunki, na jakic}r zostały
udzie]_one (wobec kogo, w z\Ńiązk:u z jakirn zdalzeniem/ w jakiej
wysokości ) : NlE DoTYczY

czĘść B

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

sA}iloK olt KWIECIEŃ 2ol4r.
(ąźejscowość, data)
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