
ośwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

SAbIOK, dnia 18 kwietnia 2O13r.
(mie j s cowoś ć )

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prar,,dą,

starannego i zupełnego wypełnienia każdej z lubryk.2, Jeżelt poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczy''

3. osoba składająca oświadczenie obowiąz-ana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego
małżeńską wspó}nością maj ątkową.

i majątku obj ętego
4" Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i zagranicą.
5. oświadczenie o stanie rnajątkowym obejmuje również wierzyte-Inościpieniężne.
6, w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania skŁadającego

oświadczenie oraz rnie j sca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niźej podpisany(a), PIoTR MARCIN I,RUSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod.owe)

urodzony (a ) 11.08.1976R W sA}IoKu

SZKOŁAKOREPETYCJI EDUKATOR, E. URUSKI - NAUCZYCIEL
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SANOKU -BIBLIOTEKARZ

UNIWERSYTET RZESZOWSKI -NAUCZYCIEL AKADEMICKI
RADNY POWIATU SANOCKIEGO

(niejsce zatrudnienia/ stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym DZ.U. z 2o0I r. Nr L42, poz.1592 oTaZ Z 2Oa2r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr l53, poz. I27t,Nr 200, poz. l688 i Nr 2I4, poz. ].806), zgodnie z aTt. 25c tej ustawyoświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspótności
unjąŁkowej 1uJo stanowiące mój najątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

papiery wartościowe: NIE DoTYczY



NĄ KWOTĘ: NIE DoTYczY

II.
1. Dom o powierzchni:Ę dottru o pow. całkowilej 220,0O m2,

o wartości: 160.000, oo zŁ.
tytuł prawny:
WsPÓŁWŁAsNoŚĆ ą uozrału s, cAŁoŚcl - }r,A,.rĄTEK oDRĘBNY

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY

3. Gospodarstwo ro.Ine:
rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NTE DoTYczY
o Wartości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytu} plawny: NrE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

4. Tnne nieruchomości:
powierzchnia:
1. Ę UDzIAŁu W DzIAŁcE o Pow. całkow.0,0595 ha, na której

posadowiony jest budynek wl,rnieniony w części A IT, pkt'.1
2. grunt rolny o pow. całkow.0,75 ha,

o wartości:
1.20.000,00 zł.
2.34.000,00 zł.
tytuŁ prałvny:

1. WsPÓŁlvł,AsNoŚĆ ( ą vDzrAŁu W cAŁoŚcT DZIAŁKT) - MA,'ĄTEK oDRĘBNY
2. MAI,ŻENSKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoVIA

III.
1, Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub pr zeds i ębiorców, W ktorych uczeStniczą takie
osoby - naleźy podać liczbę i enitenta udziałów: NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z Łego tytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać
Iiczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

Z Lego tytułu osią9nąłem(ęŁam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand}owych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub pr zeds iębi orców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać J,iczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY



akcje te stanowią pakiet Większy T\rż laz akcji W spółce: NIE
DoTYczY

Z Lego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spóŁkach hand]owych - należy podać 1iczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY
Z tego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

v,
Nabyłem(am) (nabył nroj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do

Jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej pańStwowe] osobyprawnej, jednostek samorządu terytoTiaJ.nego, ich zw!ązków ]ub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - nafeży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę działafność gospodarczą (naleźy podać formę prawną
i przedmiot działafności): NrE DoTYczY
- osobiście: NTE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami: NfE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod
i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Zarządzam działafnością gospodarczą fub jestem przeds tawic iel em,
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną
i przedmiot dziaŁa]ności) : NIE DoTYczY
- osobiście: NIE DoTYczY
- wspóInie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z Leqo tytułu os iągnąŁem (ęłam) w roku ubieqłyrn dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DOTYCZY
- jestem czŁonkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

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

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NrE DoTYczY

(ł



VTII .

Inne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnienia lub innej dzj_a}afności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdeqo tytułu;

l/ UMOWA dzieło - 4.672,80 zl. (\'ALżE]NSKA WsPÓLNoŚĆ uaoąrxowa)
2/UMoWAoPRACĘ - 30.631,12zl. |L{ĄLżENSKA wsPóLNoŚĆ MA,rĄTKowA)
3/ UMoWA ZLECENIA Z PRA\ryEM AUTORSKIM - 1.440,00 zł. (MA!ŻENSKA WsPoLNoŚĆ

llAiIĄTKoWA)
DIETARADNEGo PoWIATU - 15.405,36 zl. (MArŻENsrą !,rsPÓLNoŚĆ !Ę,JĄTKowA)

DOCHÓD ZONY:
1/ ZTYTUŁa UMowY o PRACĘ - 56.955,54 zl. ( !'A!ŻENSKA wsPÓLNoŚĆ !Ę,rĄTKoWA)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o ł,lartości powyżej 10.0O0 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać rnarkę, modeI i rok
produkc j i ) : NlssAtit AJ,MER]A I rok produkcji - 2oooR. ( r,rAIŻENsKA WsPÓLNoŚĆ
!4A,IĄTKoWA) .

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udziefone (r,Iobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w ;akiej
wysokości) :
1/ KREDYT Bank - kredyt hipoleezny - stan zadłużenia liczony na dzień
3L.l2.2ot2r. wyniósł ok. 20.000 zł. (!4AŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA.,ĄTKoWA).
2/ KREDYT Podkarpacki Bank Spółdzielczy w sanoku - kredyt urieszkaniowy
na rozbudowę domu - stan zadł,użenia liczony na dzień 3!,L2,2O!2r.
wyniósł ok. 58.000 zł, (MAŁŻEŃSKA vIsPÓLNoŚĆ }!AJĄTKoWA).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub
pozbawienia woIności.

SANOK, 18 kwiecień 2013r.

iż na podstawie
zataj enie prawdy

art.233 § 1
qrozi kara

(lniejscowaść, data) (podpis)


