
I URZAD GMINY ZAKR26WEK

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

Zakrzowek, dnia 20.12.2018 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajajca oswiadczenie obowia,zana jest do zgodnego z prawda., starannego I zupetnego

wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikdw

majqtkowych, dochodow i zobowigzari do maja.tku odr^bnego i maja.tku obj^tego maizeriska.
wspolnosci^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie maja,tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cze,sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczajce

adresu zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

A

Ja, nizej podpisany Marcin Rusinek, Rusinek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 13.08.1979 r. w Krasniku

Lubelski Oddziat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starszy inspektor,

Radny Rady Gminy Zakrzowek

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce

w sktad matzenskiej wspolnosci maja_tkowej lub stanowia.ee moj majqtek odre_bny:

I.

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwote,: nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: 80 m2, o wartosci: 60 tys zt

tytut prawny: wspotwtasnosc-w wysokosci 1/3 udziatu

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy.

tytut prawny: nie dotyczy



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna, powierzchnia: 1,3405 ha

o wartosci: 35 tys zf

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: wspotwtasnosc - w wysokosci 1/3 udziatu.

Z tego tytutu osia.gna.fem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: przychod - 500 zt, dochod

-SOOzt

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 1) 0,0398 ha - dziatka pod domem, 2) 0,05 ha - ta_ka, 3) 0,14 ha - dziatka rolna,

4) 0,36 ha - tqka, 5) 0,30 ha - dziatka rolna, 6) 1,76 ha - dziafka rolna, 7) 0,11 ha - tqka,

o wartosci: 1) 20 tys. zt, 2) 0,5 tys. zt, 3) 3 tys. zt, 4) 2,5 tys. zt, 5) 6 tys. zt, 6) 35 tys. zt, 7) 1 tys. zt

tytut prawny: 1) - wspotwtasnosc w wysokosci 1/3 udziatu, 2),3),4),5),6),7) - wspotwtasnosc

w wysokosci 1/144 udziatu.

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych
lub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza. takie osoby- nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
nie dotyczy

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziafow w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

-
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow,

w ktorych uczestnicza. takie osoby-nalezy podac liczbe ' emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowia, pakiet wie>szy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy



V.

Nabytem (nabyt moj matzonek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,
ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste_pujqce mienie, ktore
pod legato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme, prawna^ i przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie ... nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami... nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarz^dzam dziatalnosdg gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form^ prawna, i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
-osobiscie... nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami... nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osia,gna,tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje_c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

Dochod z umowyo prace. z tytutu zatrudnienia wARIMR - 35 390,75 zf

Dieta Radnego Rady Gminy Zakrzowek - 4 200,00 zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac marke., model i rok produkcji): nie dotyczy



X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci}:

Kredyt konsolidacyjny w Alior Bank zawarty 25.06.2013 r. w wysokosci 51 637,38 zt, na sptatQ wczesniejszych

zobowia.zari - pozostato do sptaty 15 449,97 zt

Kredyt odnawialny w ROR w Banku PKO BP S.A zawarty 30.01.2017 r. w wysokosci 13 000 zt - pozostato

dospfaty 12 996,73 zt

Pozyczka got6wkowa w Banku PKO BP SA z dnia 14.08.2018 r. w wysokosci 12 239,83 zt. Pozostato do sptaty 11 821,60 zt

-

-



CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Zakrzowek, dnia 20.12.2018 r.
(miejscowosc, data) (podpis)

t«..S,


