
ośWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

SAIiIOK, dnia 08 kwiecień 2O!4r.
(mie j s cowoś ć )

Uwaga:
1. Osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

stalannego i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, JeżeLi poszczegó],ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowania, należy wpisać ''nie dotyczy'l .

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność
poszczególnych składnikóW majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i rnajątku objętego
malżeńską wspólnością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie najątkowyn dotyczy majątku w kraju i za
^_._j^-V!qlrr!Ll.

5. oświadćzenie o stanie majątkowlnn obejmuje również Wierzytelności
pieniężne

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, W części B Zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania Składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a)/ PIoTR MARC IN URUSKI ( rodowe : URUSKI)
(iniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a ) 11.08.1976R W sANoKU

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

RADNY POWIATU SANOCKIEGO
(niejsce zatrudnienża, stanowisko 7ub funkcja)

po zapoznaniu się z przep.isami ustah7y z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym DZ.U. z 2o0I r. Nr 142, poz.1,592 araz z 20a2r.
Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 l poz.984. Nr l53, poz. 1,2'7l,
Nr 200, poz, t688 i Nr 214, poz. 1806),zgodnie z aTL. 25c tej ustawy
oświadczan/ że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

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

papiery wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NIE DoTYczY

a)



II.
1. Dom o powierzchni:% domu o pow.110,00 m2| o wartości: 80.000,00 Z&.

tytuł prawny: vlŁAsNoŚĆ oonĘsNr,
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o Wartości: NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
3. GospodarsLwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnial NIE DoTYczY
o wartości: NTE DoTYczY
rodza1 zabudowyl NIE DoTYczY
tytuł plarĄlny: NIE DoTYczY
Z Lego tytuŁu os iągnąlem (ęłam) w roku ubiegłyn przychód i dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
1, Ę działki o pow. całkow.0,0595 ha, na której posadowiony jest

budynek rrymieniony w części A II, pkt.1
2 . grunt rolrry o pow. cał,kow. 0 , 75 ha,

o Wartości:
1-. 20 .000,00 zł.
2.34,000,00 zł.
tyluŁ prawny:

1,, slŁAsNoŚĆ oDRĘBNA
2. wsPóLNość usTAWoWA MA&żEŃSKA

TIT.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziaŁem powiatowych

osób prawnych }ub pr zeds iębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziaŁów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10t udziaŁów w spólce:
NIE DOTYCZY
Z tego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naLeży podać
1iczbę i emitenta udziałó1{: NIE DoTYczY

Z tega tytułu os iągnąŁ em (ę}am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spó}kach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub przeds iębiorców, w których uczestniczą
Lakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10? akcji w spółce: NIE
DoTYczY

Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

dj



NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać 1iczbę
i emitenta akcji: NIE DoTYczY
z Eeqa tytułu osiągnąŁem(ę}am) W roku ubieg,łym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

v.
NabyŁem(am) (nabył nój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do

,Jego majątku odrębnego)od Skarbu Państ!{a/ innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwtązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegaŁo zbyciu
w drodze przetargu - na.]_eży podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę dziaŁalność gospodarczą (należy podać fornę prawną
i przedmiot działa.Iności) : NIE DOTYCZY
- osobiście: NIE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z tego tyt,ułu os iągnąłem (ę łam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie.Iem,
peŁnomocnikiem takiej działalności (na}eży podaó formę prawną
i przedmiot działalności): NIE DoTYczY

- osobiście: NIE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z tego tytułu osią9nąŁem(ęłam) w roku ubiegŁym 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 tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vIII .

]nne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnienia lub innej działaIności
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zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

UMOWA cywilno-prawne - 4.276,80 zł. (wspólNoŚĆ usrłwowł MAŁŻEŃSKA)
UMowAoPRACĘ - 31.558,95zl. (wsPÓT.NoŚĆ usrłwowł }rAaŻEŃsKA)

DIETARADNEGOPoWIATU - 15.405,36zł. (W§PÓLNoŚĆ ustewowe MAŁŻEŃSKA)

DocHóD ZoNY Z TYTUŁU UMowY o PRACĘ _ 55.353,18 zł. (W§PóLNość usTAWoWA
MAłŻEŃSKA)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10.000 Złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, modeJ, i rok
produkcji) : NISSNłI ALMERA, rok produkcji - 2oo0R. (wsPÓLNoŚĆ usTAWowA
ldAłŻEŃSKA)

x.
Zobovviązania pieniężne o wartości powyżej ]-0.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki aTaz warunk_i-, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zw iązktl z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości ) :

1/ WBK Bank - kredy! hipoteczny - s tatt zadłużenia liczony na dzień
3L.L2.20L3r. wyniósł - !8.oL3,72 zł. (WsPÓrNoŚĆ UsTAlrowA MAłŻEŃSKA)

2/ Ban:k Spółdzielczy - kredy! hipoleczny - stan zadłużenia liczony na
dzień 31 .!2.20!3r. wyniósl - 51.086 zł. (WsPÓtNoŚĆ usrłwovrł MAŁŻEŃSKA)
czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie skŁadam świadomy la) , iż na podstawie art.233 § 1
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wo]-ności.

§ANOK, 08 kwiecień 2014r.
.l /7( /, //// /

l/łły (!qE/L,
(podpi s)(niej scawość, data )
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