
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
karbnikrr po\ł'iatHi ki€ro}r,nikłr :iednostki ofg{ n iź.€t:iłlfi)tj\+ir+FH-

ss6 b}, zs.'l!@€e-oĘann za+ządz łe€o p€rfklto}l,ą osobł PFir\\-nł!
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostvI

Sanok, dn ia 26.0.ł.2()l 5l,,
( ll ic.iscori ość 1

Uwaga:
l. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgod.nego z prawdą, staIannego i zupełnego lvr,;leInicnia

każdej z rubryk.
2. .Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przy-padku zastoso[,ania, n1llcżl rr;lisltc

"nie dotycZY".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladnikórl,

majątkołlTch,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma,iątko}vą.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nie,jalvne clotl,czącc ltlrestt

zamieszkania slrladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja. nlźej podpisany(a), Joanna Magdalena Taraban, Andrej ko
(inliona inazrvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona |0.12,1979r. w Sanoku

Starostwo Powiatowe w Sanoku - geolog powiato\łT,

(nriejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcia)

Po zaPoznaniu się z przepisami Lrstarvy z dnia 2l sierplria 1997r, o ograniczeniu prowadzenia i]zialalnoścl gospocjllrczr,i 1.1zc,,
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,poz.679, z 1998 r, Nr l 13, poz.7L5 il.\r 1ó2, poz. ll]6. l |99(j r \l i9
Poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 olaz z 2002 r. Nr 1l3, poz_984 i Nr 2]4. poz, l80(t) ollz Llsllltlr z ,] l1.1

5 czerrvca J998 L o sarnolządzie porviatowym (Dz.lJ. z200l r. Nr ]42, poz. 159ż oraz z2002 r, N1,23. poz, l2(). \r (;l. pLlz,
558, Nr l ]3. Poz.984, Nl 153. poz, 127l, Nr 200, poz. l688 i Nr 2l4, poz, l806), zgotlnie z art. 25c tc.i tlslil\ \ tlśrr ]lttlczlt ll.
że Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lLlb stanowiące rnój najątek oclręLrn1 :

I.
Zasoby pieniężne;
- środki pieniężne zgromadzone rv rvalucie polskiej: 3000 zl
- śroclki pierrięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery rvallościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

IL
l. Dom o powierzchni: 120 m2, o waftości: ok, 300 000 zl tytuł prawny: wIasność ( małżeńska rvspólnośc nraj4tkolr ll )

2- Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy l-t-t2, o wartości: nic dotycąv tytuł plawny: nie dot},czy
3, Cospodarstrvo rolne:

rodza.j gospodarstrva: nie dotyczy. porvierzchnia: nie dotyczv o lvallości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy tytuł plawl]y: ni€ dotyczy
Z tego tyttlłu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieI,uchomości:
porvierzclrnia: 0,1889 ha, w miejscowości Zaluż o rvafiości: ok 5200 zl
tytuł prawny: wlasność ( małżeńska wspólność najątkor,va)

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałórv: nie dOtycz},



lLllli3]\ lc Slal]o\\,ią pakiet §iększv niż L0% udziałów w spółce: nie dotycz1,
/ lcgo 1r iil]tl osiauęlanl lv roku ubiegłynr dochód rv wysokości: nie dotyczy
l\:
[)tl:iailarn akc.ie li spólkach handlorvvch - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
lll.c jc tc sllttlorr,ią pakiet r.i, iększy niż |0%o akcji w spółce: nie dotyczy
l tcgo 1)1Lllu osiągnęlanr r,v roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

\ilbr lltlll {tlab1 l llrój nlalzonek. z r.l,yłączenienr nlierria przl,nal€nego do.jego majątkrt odlębnego) od Skarbu Państua. iI]l]ei

lllttlsltlorrei osob). pralvnej. .iednostek sanrorządu telytorialnego, iclr związkór.v ]ub od komunalnej osoby plarvnej

n.tslcllLtillcc lllicllic. które poillegalo zblcirr rr dlodze pI,zelaI,gil - należl,podać opis nienia i datę nabl'cia, od kogo:
\iet,uchontośi,grunto}ya o polv. 0,1889 ha, rv miejscołvości Załlż, nabyta 03.11.2010r. or-l Gminy Sanok.

\,I
] |Jt,oil łilz.- r]ziałalność gospodarczą2 (nalezy podać furmę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dot_vcz.y
tispóJnie z inn;,lli osobanri nie dotyczy

l tcgo LvlttlLl ilsiągnęlanl r.v roku ubiegłym plzychód i dochócl rv rvysokości: nie dotycry
1 /ilrr,ldlar1,1dzialalnością gospodarczą ltrbjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działa]ności

1nalczr poclac ibrnę pt,arvną i przedmiot działalności): nie dotyczy
, llso[liście nie dot),cz),

rr slliilllie z illllr llli osobanli nie dotyczy
l Lclo 1\1tllL] osiągnęłalll u,rokrr ubiegłym 6o.1-,66 1y rvysokości: nie dotyczy

Vl l.
l \\'sllrllliacll halrc1loivych (tlazrva, siedziba spółki): nie dotycry

]cstelll czlonkienr zarządLl (od kiedy): nie dotyczy
- ]csl!,lu CZlonkienl |ady nadzorczej (od kiedy): nie clotyczy
, lcslclll ezlollkienl |<onrisji rewiz1,.jnej (od kiecly): nie doĘczy
./ 1elo l\tultl osiagnalem(ęlaln) w roku ubiegłym dochód rv rvysokości: nie dotyczy

.' \\ 1,,,1,1zi.|,li:lcl,: nie drllrcz1
- icslc]]l czło]lkienl ziirządu (od kied,v):rrie dotycz_v

- iestenl cz1ollkienl lady nadzorczej'(od kiedy): nie dotycz},
- jcstctl czlonkienl konis.ji reu,izljnej (ocl kiedy): nie dotyczy

l tcl':tl t1 tu łrt osiqgnęlall r,l, roku ubiegłym doclród w wysokości: nie dotyczy
l, \\' 1il]ldac.iach prorvadząc;,cfi dziaIalność gospodalczą: nie dotyczy

]crtcnl czlon]iicnl zarządLl (od kiedy): nie dotyczy
]c:lenl czlonkicnr l,adr lladzolczej (od kiedy): nie dotyczy

,.icslcln czlollkieln konlisii rerviz;,jnej (od kiedy): nie dotyczy
l ttgo trlLtlLl osia_tnęłanl rv rokLl ubiegłym clochód w r,r,ysokości: nie dotyczy

Vlll.
ltlnc cloclotl1, tlsiilgane z lytttłu zatrudnienia Jub inrlqi działalności zarobkorvej lub zajęc. z podanietn kwot uzys kirva n_,-'ch

l l\ilZdago t],tLllLl:

- tlrlchiltl ze stosunku pI,acy- J6 990,45 ( rnalżeńska wspólność majątkowa)

l\.
\1,1ilrlrliLi lllicllia t,rtcho1,1lcgo o rr,altości porvyżej 10,000 złotych (r.v przypadku pojazdó,,v mechanicznyclr należy podaĆ

tllłrli.-, llloilcL i rok prodLrkc.ji); samochód osobowy: volvo v50 Rok 2006 ( małżeńska wspólność majątkowa)

x,
ltllltlll ]ltzallill 1licllicżne o \!aftości pou,yżej l0,000 złotych. wtynr zaciągnięte ltredl,t,r,ipoZyczl<i olazwarunki. na.]akich

z()sli]|\ Lldzic]one (ilobec kogo, i.v zrviązku zjakim zdalzeniem, w jakiej wysokości):
- lil.edyt hipotcczny na dom w Banku Pekao S.A. w Sanoku, zaciągnięty w 2008r, na warunkach ogólnych, kwota

ztlborr iąza lria nl dzień 31. l 2.201 4r., 23 9 16 zl,
, kr.ctl]1 hiptltcczn], ntr dom w Banku Pekao S.A. w Sanoku, zaciągnięty w 2009r. na warunkach ogólnych, krvota

zolltlrr iązlnia na dzieri 31.12.20|4r, - 6 020 z|,
_ płlźrczlia z,7_F\Ą lttt rcmont butlynku zaciągnięta ł,2008r. kwota zobowiązania na dzień 31.12.20l4r. - 32 800 zl.



PoWyżsZe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie afi,233 § ] Kodeksu karnego za pot1llnie niepritritlr LL1-1

zatajenie plawdy grozi kara pozbarł.ienia wo]ności

Sanolł dnia 26.04.2015r.
(miejscowość, data)

rNierłłaściweskreśl ić.
2 Nie dotyczy działalności wytr.vórczej lv rolnictwie w zakresie

_ 
gospodarstwa rodzinnego.

' N ie dot,r,czy rad nadzorczych spółdziel ni rnieszkaniowych,

produkcji roślinnej i zrl,ierzęcei. lt lbrnrie i zakl,esie

(podpis)


