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Uvraga :

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
staranneqo i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnym przypadku
zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie ma] ątkov.rym dotyczy najątku w kraju i za
granicą.

5. Oświadczelie o stanie najątko\,Jym obejmuje również wierzyteLności
pieniężne.

6. W części A oświadczenia Zawarte są informacje jahrne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie aTaz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a), sEBAsTTAti[ NIŻNIK (rodowe : Niznik)
(iniona 1 nazwisko oraz nazwisko radawe)

urodzony (a) 07 czERwcA !976r. 9, sANoKU

RADNY POWIATU SANOCKIEGO
URZĄD GMINYW SANOKU

(mie]sce zatrudnienia, stanawiska fub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatolĄI)Ąn Dz.U. z 20aI r. Nr 142, poz.L592 oraz z 2Oa2r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55B, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. L211,,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 18O6),zgodnie z arL. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadan wc}todzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej ].ub sŁarrowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienlężne:
środki pieniężne zgromadzone w wa-Iucie polskiej: NIE DOTYCZY

- środki pieniężne Zglomadzone w walucie obcej: NTE DoTYczY



papier.y Wartościowe: - llIE DoTYczY
- na kwotę: - NIE DoTYczY

II .

1. Dom o powierzchni: NIE DoTYczY| o Wartości: - NIE DoTYczY
tytuł prałVny: NIE DoTYczY

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY - o Wartości: NIE DoTYczY
tytuł prawny: LIIE DoTYczY

3. Cospodai StWo rolne i
rodzaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DQTYCZY
o Wartości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NTE DoTYczY
z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prZychód
i dochód w wysokości: titTE DoTYczY

4. ]nne nieruchomośCi: LIIE DoTYczY
o wartości: liIIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY

TII .

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych
osób prawnych lub prz eds iębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż Iaż udzia}ów w spó}ce:
NIE DOTYCZY

Z Łeqa tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}.m dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

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

Z Leqa tytułu os i ągnąŁem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaŁem powiatowych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akc]e te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spółce: NIE
DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) ł{ roku ubieqłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlovvych - należy podać ficZbę
i emitenta akc j i: liIIE DoTYczY

Z Leqa tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:
bITE DOTYCZY

|\)-



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyŁączenlem mienia przynależnego do

Jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwoi"le j osoby
prawnej , j ednostek samorządu terytorialnego, ich związków 1ub od
komunalnej osoby prawnej następujace mienieI które podlegaŁo zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NfE DoTYczY

vI .

1. Prowadzę działa.Iność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot dZiałalności) : NIE DoTYczY
- osobiście: NfE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód W WysokośCi: NIE DoTYczY

2. Zarządzam działalnością qospodarczą lub jestem pr: zeds tawicie lem,
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać fornę prawną
i przedmiot działa]ności) ; NIE DoTYczY

- osobiście: ![IE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z tego tytułu os i ągnąŁem (ę}am) w roku ubieqłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vII .

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : l[IE DoTYczY

- jestem członkiem Zarząd|, (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

- jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z Łega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VIII .

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej działafności
zarobkowej Lub zajęc, Z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego
tytułu:

- dochód ze stosunku pracy - r6L 462,02 zŁ. (mój majątek odrębny)
- dochód z umów o dzieło i zlecenie (prowadzenie prelekcji) - 1600 zł.
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rx
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.0O0 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych nafeży podać markę, node1 i rokprodukcji): samoebód osobowy MrTsEIrBIsI Asx Rok prod.2013r.
(wsPÓłwł,AsNo ŚĆ - h IrDzTe&u We włAsr,roŚcl ) - nój najątek odrębnY

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10.0O0 złotych, w tlm
zaciągnięte kredyty i pożyczki oTaz warunki, na j akich zostały
udziefone (wobec kogo, w związkw z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

Powyższe ośwj_adczenie składam świadomy (a),
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy -lub
pozbawienia wo]ności.

iż na podstawie
zatajenie prawdy

art.233 § 1
grozi kara

SAIIOK, 13 kwietnia 2015r.

(niej scawość, data)


