
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
czlonka zarządu powiatu, §ekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

porviatu, osoby Zarządzającej i czlonka organu Zarządzającego powiatową o§obą prawną
oraz osoby wydającej decyzj€ administracyjne w imieniu starostyl

SANOK, dnia ż0.04.2015 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana je§t do Zgodnego z prawdą, §tarannego i zupełnego wypełnienia każdej z
rubryk.

2. Jeżeli po§zczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§to§owania, należy wpi§ać ,!4!939]!yśzy:.

3. Osoba §kladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych §ktadników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maIżeńską w§pólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte §ą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-§u
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca poIożenia nieruchomości.

CzĘŚc 
^

Ja, niżej podpisany(a), DANIEL STANISŁAW KOPACKI
(imiona inażwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10.06,1983 w sANoKU

STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU, MŁODSZY REFERENT
(niejsce zatrudnienia, stano\łisko lltb funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr ]l3, poz. 715 i Nr 162,
poz. l|26, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z2002 r, Nr l l3, poz. 984 i Nr 2l4, poz.1806) oraz usta\ły z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr l42, poz, 1592 oraz z 2002 r. Nt 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr ll3, poz. 984, NI l53, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie
z art. 259 tęj ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małżęńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój mająt€k odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-.- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:NIE DOTYCZY

środki pienięźne gromadzone w wa|ucie obcej:NIE DoTYCZY

- papiery wartościowę: NIE DOTYCZY
na kwotę:

II.

l . Dom o powielzchni: NIE DoTYCZY m2, o wartości: NIE DoTYCZY tyłuł prawny: NIE DoTYCZY

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł plawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodaf,stwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYCZY, powierzchnia: NIE DoTYCZY

o Wartości: NIE DOTYCZY

rodzaj Zabudowy: NIE DoTYCZY

o/tuł prawny: NIE DoTYCZY

Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY



4, Inne nieruchomości:

powierzchnia: NIE DoTYCZY
o wafiości: NIE DOTYCZY

t}Ąuł plawny: NIE DoTYCZY

IIl,

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały tę stanowią pakiet większy niż l0% udziałów w spółce: NIE DoTYCZY
Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w w}§okości: NIE DOTYCZY

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcii: NIE DOTYCZY
akcję te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączęniem mienia przynależnęgo do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowęj osoby plawnęj, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie,. które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

vI.

1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleĄ podać formę plawną i plzedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście: NIE DOTYCZY

- wspólnię Z innymi osobami: NIE DOTYCZY

Z tego bĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: N]E DOTYCZY
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przędstawicielęm, pełnomocnikiem takiej działalności

(nal€ży podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DoTYCZY

- osobiście: NIE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY

Z tego qłufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DoTYCZY

vIl.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

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

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

Z tego qłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2, W spółdzieIniach: NIE DOTYCZY

jestem członkiem Zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczejr {od kiedy): NlE DOTYCZY

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

Z tęgo qĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: NlE DoTYCZY



3. W fundacjach prowńących działa|ność gospodarczą: NlE DoTYCZY
, 
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DoTYCZY
'_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NlE DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

VIII.

Inne dochody osiągane z t}tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kńdego tytufu: DocHÓD Z TYTULu ZATRUDNIENIENIA W STARoSTWIE PoWIATOWYM W
SANoKU ZGoDNIE zPlT-31| 23 032.94 ń,

Ix.

Składniki mienia ruchomego o waxtości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podać markę,
model i rok produkcji): NIE DOTYCZY

x.

Zobowlęania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, W tym zaciągnięte kedyy i poĄczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): KREDYT
KONSOLIDACYJNY W BANK BPH NA REMONT DOMU. KWOTA DO SPŁATY:32.146,15 ń.



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

- zaĘenie prawdy grozi karą pozbawienia wolności.

Sanok dnia 20.04.20l5r.
(miejscowość, data)

l Niewłaściw€ skeślić.
' Nie dotyczy działalności wlłwórczej w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie gospodar- stwa rodzinnęgo.
' Nie dotyczy rad nad7orczych spóldzielni mieslkaniowych.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczęj w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcęj, \ł fomię i zakę§i€ gospodar-stwa
fodzinnepo.
l Nie doóczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


