
oŚwIADczENm MAJĄTKoWE
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oraz oooby nydającej de<5rzje administracyjne w imieniu strrost'

. Sąnok dńa 27. 04, 20 1 5r.

" (miejscowośó)

Uwaga:
1. Osoba skladłjąca Ńwiadczenie obowiązana jest dó zgodnego z prawdą, starannąo i zupełnąo

każdej z rubryk
2. Jeżen poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać

l'nie dotvczvl'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić prrynależność poszczegóInych składników

majątkowycb,
dochodów i zobowĘzań do majątku odrębnego i majątku objętego maĘeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie maJątkorrym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje również wierątelnofui pieniężna
6. W części A oświadczenia zasnńe są informacje jawne, w czę.ści B zaś informacje nĘawne dotycące adr€§u

zami€§zkania §kładającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoścl

CzĘŚćA

Ją niżej podpisany(a), Anna Stanisława Burczyk
(imiorra i nazwisko

urodzony(a) 20.09, l956rw Dfugiem

Stmostwo Pawiatowe w Sanolcą Wydział Architektury i Budoułnictwa - Inspektor,

(miejsce zafuudni€rrią śeto\,ri§ko lub fimkcja)

po zapoznarriu się z prżepi§ami u§tawy z dnia 21 sietpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodalczej przez osoby pełniące funkcje publiczrre @z. U. Nr la6, poz 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 1ó2,
poz. 1126, z 1999r.Nr49, poz.483, z2000r. Nr 26, poz.3O6 ołaz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. l806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z20O1r. Nr 142, poz. 159ż oraz z2O02 t.
Nr23, poz,22Q Nr 62, poz, 55$ Nr l13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. l806),
zgodnie z fi. 25c tej u§tawy oświadczam, że posiadam wchodząpe w skład małżńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pienięine:
- śmdki pienięne zgromadzone w walwie polskjĄ: nie dotyczy
- środki pienięzne zgromadzone w walucie o&ej:' nie dotyczy
- pąpiery wartości owę;, nie dotyczy. nakwoą: nie dotyczy

IL
1 . Dom o powierz cbni 70 m2, o walltości: 20 000 zł Ętlł prawlyi współwłcsność ńankowa 1/2

2. Mieszkanie o powierzchń: nie dotyczy m2, o wartości: zle dotyczy tytał pnwny: nie dotyc4l
3. Cospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: u:żytbi rolne powierzchnia: 1,45 ha o wartości:. 34 160zł tytń ptawlry; a,$ ha,
współwłasność ńamkową 1/2-15 050 zł, 1,02 ha wspołwłasność ułamkawa 1/3 ,1360 zł
rodzaj zabudowy: buĘnek gospodarczy o,rvąltości 8 000 E tuł prawny: współwłasnoŚĆ ńankowa 1/2

Z tego qtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokńci: nie dotyczy

nie dotyczy,,
oraz nazwisko rodowe)



4. kme nieruchomości:
powierzohnia: /asy: 1) 0,57hą 2) 0,08 ha, 3) 0,77 ha o wartości I) 14 250 zĄ 2) 1 600 zł. 3) ] 5 400 ha
tytuł prawny: 1) wspołwłasność ułamkówa I/6 -2375 zł, 2) współwłasność ułamkowa 2/9 -356 zł. 3) współwłasność
ułamkowa 4/164 -38a zł ,

ilL
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenla udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy ni ż 10o/o tldzlńiw w sp6łaźi nię dotycry)
Z tego §tufu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym doehód W wysokości.. nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podć liczbę i emitenta akcjii nie dolyczy
akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dolyc4l
Z tego Ęłufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:, nie doĘczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój rnaŁoneĘ z wyłączeniem mienia prżynależnego do jego mają{{u odrębnego) od Skarbu
Pństwą irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwią.zków lub od komunalnej
osoby prawnej nastwując€ mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleZy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo: zie dotyczy

vI.
1. howadzę działalność gospodarcd (należy podać formę

prawną i przedmiot dńŃalności): nźe dotyczy
- osobiście . nie dotycz7
- wspólnie z imymi osobami.. nie dotyczy
Z tęo §ńułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyery

2. Zarządzam dzidalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot dńńdności):.. nie dotyczy
- osobiście.. nie dotyczy
- wspolńe z innymi osobami.. nie dotycry
Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy

vII.
1. W społkach handlowych (nazwą siedńba spćńki): nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarądu (od kidy):. nie dotyczy
-jestem człoŃiern rady na&orczej (odkledy)i nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ńe dotyczy.
Z tego q/tułu o§i€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

- jestem człoŃiem rńy nńzorcz€|3 (od kiedy): nie doĘczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doEczy

Z tego tyh*u osiągn{em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospdarczą . nie dow4)

- jestem cżonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyay
- jestem człoŃiem rady nadzorczej (odńedy): . nie do+cży
- jestem cżoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie douczy.
Z tego §tułu osi€ndem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy

vIII.
Inne dochody osiągane z Ęłułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot

uzyskiwanych
z każdego tytułu:. 51376,41 zł.

Ix.



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w prqpadku pojazdów me§hanicznych należry
podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

Zobowiązania pieniężnę o lvartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte l<red},ty i pożryczki oraz warunki, na
jakich zosta}y udzielone (wobec kogo, w zwigku zjakim zdłzeniem, w jakiej łysokości): łrealr w kwocie 15 000
zł. Bank Polską Kąsą Opieki S,A. I Oddział w Sanoku, ul. Kościuszki 4, zaciągnięły w 201jr cele: remont buÓnku
mieszkalnego i spłata zadhżenia

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

§ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Sanok 27.04.20]4r,
(miejscowość, data)

TfriŃilffi-staeSru.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej \ rolnictwie w zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

///?ł--.r ń,"-,/)/,'.'"""""""""'/
(podpis)

produkoji roślirmej i zrvierzęcej, w formie i zakesie


