
of&z osoby $ydającej decyzje administracyjne w imieniu

Sanok..........................., dnia 28.04.2015r.
(miejscowośó)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnąo z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania, nalerf wpisać

"nie dotyczy''.
3- Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić prąrnależność poszczególnych skłałlników

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

4. Oświadczenie o stanie majątkorrTm dotyczT majątku w kraju i Ża granicą. -

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CzĘŚC 
^

Ją niżej podpisany(a)....Anna Małgorzata Skalicka Dydek

oraz nazwisko rodowe)(imiona i nazwisko

uodzony(a) żż.02.1956r...,............,.......,.,..,..... w .,.,.Sanok..

,Starostwo Powiatowe w Sanoku lnspektor

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne @z. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr 1]J,póz.715 i Nr 162, poz. l1i6, Ż tsss.,Ń łs,
Poz. 483, z_2000 r. Nr 26, Poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 2i4, poz, 1'806) oraz ustawy z dni;
5 czerwca_1998 r. o samorządzie powiatowym Qz.IJ. z 2001r. Nr l42, poz. 159ż oru" ż 2002 r. Nr 23, poz. 2ź0, Nr 62,
Poz. 558, Nr ll3, Poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr ż14, poz. 1806), zgodnie z al1.25c tej ustawj
oŚwiadczam, że Posiadam wchodzące w skład małżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiąóe mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycz.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:, nie dotyczy
- papiely Wańościowe:..nie dotyczy. . na kwotę: ..nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy.. m2, o wańości: .nie dotyczy t}tuł prawny: ,nie dotyczy,,.......
2a,lr{ieszkanie o powierzchni: 48,40 Ń, o wartości około: 120,000 zł. t}tuł prawny: SpółdŻielcze własnościowe prawo do

lokalu współwłasność małżenska
2b. Mieszkanie o powierzchni ; 44,84m2 o wartości około: 80, 000zł §tuł prawny: własnośó na zasadach współwłasności

malżeńskiej
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy..., powierzchnia: nie dotyczy,.... o wańości: nie dotyczy..,.,............,.,........
rodzaj zabudowy: nie dotyczy..,...,......,,,...,,., §tuł prawny: .nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy..............,.,...............,......



4. lnne nieruchomości:
Działka nr 1264/I związaaa jest z własnością lokalu opisanego w pkt.Il 2b w części 3/100 tytuł prawny: uĄćkowanie
Wieczyste

III.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż I0%o udzińów w spółce:..,nie dotyczy.,....
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...nie aotyczy.,.,.,.......,..,.............._.........,.........

ry.
posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: .nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .,.nió dotyczy....
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,...nie dotyczy

v.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonĄ z,wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu pństwa,
innej Państwowej osoby prawnej,_ jedno§tek §amorządu terytorialnego;ictr zwiątOw'luU od kom-unalnej osoby prawnej
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nańzy podać opis mienia i datę nabycii, od kigo: ,.,nió
dotyczy

vL
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podaó formę

prawną i przedmiot działdlności): .,nie dotyczy.........
- osobiście ...nie dotyczy.............,....
- wspólnie z innymi osobami,.,.....nie dotycry.......,........

_ 
Z_tego tytułu_osilcnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Ż. Zarządzam dzińalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):..
_ osobiście..,.nie d otyczy.............,...,
- wspólnie z innymi osobami.,...,..nie dolyczy................
Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie dotyczy.....

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba społki): ..,.nie dotyczy..,.,.,

- jestem członkiem zatądu (od kiedy):......nie dotyczy...,.........,.,...,....,.,....
-jestem cżonkiem rady nadzorczsj (od kiedy): ,....nie dotyczf,.,,...
- jestem człoŃiem komisji rewiryjnej (od kiedy): ...nie dotyczy........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...nie dotyczy.......,

2. W spółdzielniach: ...nie dotycry...
_jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,nie dotyczy.....

- jestem członkiem raĘ nadzorczej3 (od kiedy): ....,,nie dotyczy....,
_ jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,...nie dotyczy.,.,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .nie dotyczy......,...
3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarcą: ..nie dotyczy.....,.

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): ...,.nie dotyczy..
-jestem członkiem rady nńzorczej (od kiedy): ....nie dotycry,..,...
-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nie dotyczy.,,.......
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy....,..

vIII.
Irrne dochody osiągane z Ęrtułu zatIudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tlułu:.. ,41556,53 Z t)tułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Sanoku...,.............

Ix,
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĘ podać
markę, model i rok produkcji): .nie dotyczy,.,..,...



x.
Zobowiąania pieniężne o WańoŚci powyżej 10.000 żotych, w tym zaciągnięte kedyty i poryczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdwzeniem, w jakiej wysokości): ..nie

PowYższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § l Kodeku kamego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

.Sanok,28,04.2014r

(miejscowość, data)

iŃGwłaściwe sk 
"Sne.

' Nie dotyczy działalności wyMórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nńzorczych spółdńelni mieszkaniowyctl

,lWMu


