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OSWIADCZENIn MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Sanok, dnia 27 .04.2OL5 t,
(mie j scowość )
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1.

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a), Bogdan Marek Struś
(iniona i nazwisko

urodzony (a) - 29.05.1958 r. w Sanoku

Osoba sk}adająca oświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prałvdą,starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk..reżeli poszczególne rubryki nie znajdu;ą w konkretnlzm przl,padkuzastosowania, należy wpisać ''nie dotycZy''.
osoba składaj ąca oświadczenie oboriążani-j est określić przynależność
pos zczególnych s kładników maj ątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębneg.o i rnajątku objętegomałżeńską wspólnością maj ąt kową.
oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotl,g2, majątku w kraiu i Zagral i.ą.
oświadczenie o Stanie majątkowym obejnu;e również wierzytelnościprenfęZne.
trł/ części A ośv,riadczenia. zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje nie;awne dotyczące adresu zamieszkania sk}adającegooświadczenie oraz rniejsca położenia nieruchomości.

( rodowe : Struś )
oraz nazwisko rodowe )

Urząd }4iasta Sanoka, 38-500 Sanok, u1 . R}rnek 1 - Główny Specja}ista
Radny Rady Powiatu Sanockiego(niejsce zatrudnienja, stanowisko ]ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca ]_99B r.o samorządzie powiatowym DZ.U. z 2aOL r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2oa2]^ .Nr 23, poz. 22a, Nr 62, poz. 55B, Nr 113, poz.9B4, Nr 153, paz. I21IINr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. ZSc tL; ustałvyoświadczam, że posiadam wchod,zące w skłaó małżeńskiej wspólnóścirnajątkowej ]_ub stanowiące nój rnajątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgrómadzone w walucie polskiej:
5 000 złotych (mał,żeńska wspóJ-ność maj ątkowa)- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: polisa ubezpieczeniowa
NA KWOTĘ: 10.395,11 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

A



II.
1. Dom o powierzchni; 224,62 m2 , o wartości: 500.000,00 zł,
^ tytu} pralĄrny: (małżeńska wspólność malątkowa)2. Mieszkanie o powierzchni: ,ri" aoty"ry m2, o wartości: nie dotyczy
_ tytu} Dra\^/ny: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie d,otyczyo wartości : nie dotyczy
todzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z Łego tyluŁu osiągnąŁem{głem) w roku ubaeg}yn przychód i dochódw wysokości: nie dotyczy

1. lnre n_eruchonoścj :
1/ Pawi]-on handlowy

powierzchnia: 80 m2
o i,/artości : ó]a.20.0o0 ,oo zż

. tytuł prawny: (malżeń§ka wspólność majątkorła)2/ Dzi-aŁka, na której posad,owióny jest budynek opisany w częściII, pJ<t,1 oświadczenia oraz pawilon handlowy tpi s"-rry w częściT1, pkt.4 (1) oświadczenia
powierzchnia: o powierzchni 5,19 ar.o wartości : ok.50.000,00 zł,
tytuł pIawny: (rnałźeńska wspólność majątkowa)

TI1.
1. Posladam udziały w spó}kach handlowych z udziałem powiatoi{ychosób prarvnych 1ub przedsi ębio tców, -,l których ,"r."t"i.rą tuxinosoby * naleźy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udzia}y te stanołvią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:z tego tytułu osi ągnął em{ęŁarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

2.Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać1iczbę i emitenta udzia}ów: nie dotyczy
Z tego tytu}u osiągną}emfę*.am} w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handtowych z udziałem powiator,"/ychosób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać 1iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanołvią pakiet większy niż 10ż akcji w spółce: -Z tega tytułu osiągnąłen{ęŁam-! w roku ubiegłyn aocno,r w ivysokośći:nie dotyczy

Posiadani akcje w innych spółkach handlowych - należy podać 1iczbęi emitenta akcji: nie dotyczy
Z. tego tytułu osiągną}em4.e&eł+| w roku ubiegłyn dochód w wysokości:nie dotyczy

Tv.
1.

2.



Nabył em{€+r} (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prZynależnego doJego najątku odrębnego)od Skarbu PańsŁwa, innej państvJoł,iej osobyprawnej, jednostek samorządu terji toriafnego, icń żw iązków 1ub odkomunalnej osoby pravrnej następujące mienie, które podfegało zbyciuw drodze przetargu - nateży podać opis mienia i dati nabicia. ód kogo:nie dotycuy

VI .

1. Prowadzę działalność gospodarcZą (należy podać formę plałvnąi przedmiot dzia}alności ) :

* osobiście - nie dotyeżynie 
dotyczy

- wspólnie z innymi osobam.i - nie dotyczy
Z teqo tytułu os iągnąłem{ęłałn) w roku ubiegłyn przychódi dochód w wysokości: nie dotyczy

2, zarządzam działa]nością gospodarczą 1ub jestem przedstawici elem,pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawrląi przedmioŁ działalności ) :

- osobiście: nie dolyczy 
nie doŁYczY

- wspólnie z innl,nri osobami: ftie dotyczy
z tego tytułu o s i ągn ął emfęłałe} w roku ubiegły]T dochód w wysokości:nj-e dotyczy

vTI .

W spółkach handlowych (rLazwa, siedziba spółki): nie dotyczy- jestem członkiem zar ząd,o (od kiedy) : nie aotyczy
- jeStem członkiem rady nadzorCzej (od kiedy) : ii"-doty"ry- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie łot}czyZ tego tytułu osiągną}em{ęła*} w roku ubiegłynr dochód w -wysokości:
nie dotyczy

vI]I .

1nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia ]ub innej dziaiafnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskirvanych z każdego tytułu:
- zatrudnienie w ramach st,osunku pracy

wspó}ność ]ua j ątkotła)

Dochód żony :

- zatludnienie w ramach stosunku pracy
wspólność maj ątkowa

- 64.692,!6 zŁ. (małżeńska

- działalność gospodarcza prowadzóna osobiście - strata/deebód
13 582,35 zL. (matżeńska wspólnośó maj ątkowa)

- 35.690, 32 zł . (małżeńska



Tx.
Sk}adniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.00O złotych(w przypadku pojazdów mechanicznych naiezy podać markę, model i rokprodukcji) :

1/Samochód Peugeot 3O8 sW 2O1O r. (rnałźeńska wspóJ.nośó majątkorlra)2/Jacht TES rok. prod.2O09r. (małżeńska wspórność majątkowa)
x.
Zobowiązania pienięźne.o wartości połvyżej 10.0O0 złotych, w tynizaciągnięte kledyty i pożyczki- oiur' warunki, na jakich zostałyudzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, 

" :.ki"i"wysokości): Kredyt konsumpcyj ny : eó.ooo,oo zł- BNp penigAs -
(16.500.00 zł,. - sŁan zadłużenia na dzień 30.L2.2O!4 r.) - małżeńskawspólność majątkowa -_ ___ ::' j:j:-:l

Powyższe oświadczenie składam świadony (a) ,Kodeksu karnego za podanie nieprałvdy 1ubpozbawienia wolności.

saóók, 27.04.2al5 
".(miejscowość, data)

iż na podstawie art.233 § 1
Zatajenie prawdy qrozi kara

7l,,-+


