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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

Zakrzowek, dnia 18.12.2018 r.

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca Oswiadczenie obowiqzana 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
dotvczy".

3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majgtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odre.bnego i majajku obj^tego matzenskq wspolnoscia
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie.zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cztjsci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

A
Ja, nizej podpisany(a), Jarosiaw Stafiej Stafiej

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.02.1986 r. w Krasniku
gospodarstwo rolne, radny

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzeriskiej
wspolnosci majgtkowej lub stanowiqce moj maj^tek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 362 144,47 zt
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja ros'linna, powierzchnia: 105h
o wartosci: 350 00
rodzaj zabudowy: zwarta
tytut prawny: wtasne 8,40 wspotwtasnosc 6,06 dzierzawa 90,54
Z tego tytutu osi^gnqtem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 590 971/-443 399

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy



III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow: nie dotyczy
udziaty te stanowia. pakiet wie.kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosc: 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 przedsie>iorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowia. pakiet wi^kszy 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 liczb$ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabytem (nabyt mpj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odre_bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia_zku metropolitalnego nastQpuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac form$ prawna. i przedmiot dziatalnosci):
jednoosobowa dziatalnosc gospodarcza

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 32750/14049

2. Zarza.dzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form§ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- osobiscie: nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami :nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiajgnajem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje,c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: nie dotyczy



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): Ciggnik rolniczy New Holland T7.200 2012r,Ga.gnik rolniczy
John Deere 7830 2008r, Kombajn zbozowy New Holland CX6080 2015r, Kombajn buraczany Ropa Tiger
2006r, Opryskiwacz Kverneland Ikarus S28 2014r, Zestaw uprawowo siewny Kverneland 2012r, Ptug
obrotowy Kverneland LS100 2012r, tadowarka teleskopowa Manitou 731 2008r, Rozsiewacz RCW5500
2012r Agregat talerzowy Shark 2012r, Kultywator Kongskilde Delta 2015r,Przyczepa Metal Tech DBL12

2014r,Przyczepa Jeantil GM150C 2005r,Przyczepa Samro ST39 2004 r.

X.

Zobowiazania pienr^zne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zact^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
- zakup pola- 112000zt BSZKO/Z
- zakup kombajnu buraczanego-228 682zt idealeasing
- zakup kombajnu zbozowego-560 816zt idealeasing

-



Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

-
(miejscowosc, data)


