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UWaga:

1. osoba składająca ośWi3dczenie obowiązana jest do zgodnego z p.awdą, stalannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej Z rubryk.

2. Jeżeri poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ .,nie dotv-

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić pruynależność poszczególnych składnikóW mająt-
kowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską WspólnoŚcią ma-

iątkoWą.

4. ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju iza granicą.

5. §świaciczenie mająikowe obejmUje równieź wierzyteiności pienięźne.

6, W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, W cżęści B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niŹej PodPisanY(a), Damian 
''"n'''"1,§"""Iu,o";żwisko olaz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20 pażdz;ernika 1979r W Sanoku

l\4iejska Biblioteka PublicZna W Sanoku, kierownik dZiałU organizacyjno - adm inistracyjnego

radny rady powiatu sanockiego - czlanek Zarządu Powiaiu Sanockiego, ,

(rniejsce zat.Udnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapożnaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci go-

spodarczej prżez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, Poz. 7'15 i Nr 162,

poz_ 1126, z 1999 r, Nr 49, poż, 483, z 2coo r, Nr 26, poz,306 onzz 2002 r, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz,1806) oraz
ustawy z dnia 5 czeruca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz, U- z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. Żzo, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 2'14, poz. 1806), zgodnie
z ań. 25c tej Ustawy ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspólności mająikowej lub sta-

nowiące mój majatek odrębny:

l.

Zasoby pjeniężne:

- śIodki pienieźne gromadzone W Walucie polskiejj 11560,00 Zł

* środki pieniężne gromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy

- papiery Wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

!!.

1, Dom o powierzchni: 149 m2, o Wartości: 300 tys. zł tytuł prawny: WspółWłasność - małżeńska WspólnoŚĆ

majątkowa

2 |V]ieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarsivvo rolne:

rodzaj goSpodarstvva: nie dotyczy, powiezchnia: nie dotyczy

o Wartóści: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny, nie Cjo,fyczy



Z tego iytułu osiąg nąłem(ęłam) w roku Ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy

4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka o pow, 1180 m2 zabudowana domem Wymienionym W p, ll. ], budynkiem gospodarczym

57 rnz

o Wańości: około 45 tys- Zl

tytuł prawny: WspółWłasność - mażeńska wspólność majątkowa

lll.

Posiadam udziały W spółkach handloWych - nalezy podai liczoę iemitenta udziałóW:

udziały ie Stanowią pakiet Większy niz 10% udziałóW W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nie doiyczy

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od Skar
bU Państ\rva, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przeiargu - należy podać opis
mienia idatę nabycja, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę dZiałahość gospodarczą2 (naleźy podac formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspóln je z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

2- zarządzam działaInością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pe]nomocnikiem

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności)j nie dotyczy

oSobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Vll.

i, W spółkacn hanciiowych (nazwa, siedziba spółki). nie 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 tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłynl przychód i dochód W Wysokości: nie doiyczy

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

-.iestem 
członkiem zarządu (od kiedy); nie dotyczy

takiej działalności

*]estem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy



- jestem cżłonkiem komjsji rewizyjne.i (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścj; nie dotyczy

3, W fundacjach prowadZących dzjałalnośó gospodarczą;

nie dotyczy
* jestem członkiem zarządu (od kiedy); nje dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doty.,ay

Z tego lytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

Vlll,

lnne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułU: dochóo' Z tytułU umowy o pracę: 46088,90 brutio; dochód z łytuiu UmóW cywilno -
prawnych: 14419,46 brutto - małżeńska vlspóinośc majątkowa

lx,

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złoiych (w przypadku pojazdóW mechanicznych naleźy
podaó markę, model irok produkcji): §amochód osobowy Toyota Corolla Verso rocznik 2004 - małżeńska
wspólnośó majątkowa 

.
x.

ZobowiąZania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięie kredyty i pożyczki olaz Warunki,
na jakich zostały Udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzenlem, W.jakiej Vvysokości): kredyt mieszkaniowy
W Podkarpackim Banku społdzielczym oddział W sanoku na rozbudowę domu W kwocie 100 tys. zł Stan zadłużenia
na 29.04.2015 w[nosi 63 707,59 Zł - małżeńska Wspólność majątkowa
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Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego Za podanie nie-
prawdy lub zatąenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

sanok, 29 kwiecień 2015
(miej§cowość, data)

Qałlttałl /,łł:/
/ (podprs) /

' Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, W formie i Zakresie gospodar-

^ 
stwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.



Damian stanislaw Biskup

radnY rady powiatu sanockiego - członek zarządu Powiatu sanockiego

zul)r.

lnformac.ia uzupełniaiaca do oświadczenia maiatkowego z dnia 29 kwietnia 2015 roku

oświadczam iż, iestem członkiem Zarządu Fundacii czas Nadziei z siedzibą w sanoku i z tego tytułu
nie osią8am dochodów. Jednocześnie informuję, że Fundac,ia cżas Nadziei W statucie posiada Wpis

o moźliwości prowadzenia dzialalności gospodarczej, która nie jest prowadzona.

Oświadczenie przedkaładam celem uszczególowienia zapisu w moim oświadczeniu maiątkowym Część A
pkt Vl|.3.

z powatanlem
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