
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta^-zastepey wojta, sekretarza gminy, skarbnika gmmy, kierownika jednostki organizacyjnej

gminy, osoby zarza.dzaja<:ej i cz4offka-ofganu-za^a.dzaĵ c€gQ-gminna.osobq prawna.
ofaz-osoby wydaja.cej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

Zakrzowek, dnia 26 kwietnia 2016 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z

rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maja.tkowych,

dochodow i zobowiazari do maja.tku odre>nego i maja.tku objetego matzetiska. wspolnoscia. majqlkowa..
4. Oswiadczenie majatkowo dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowc obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczace adr

zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nicruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizcj podpisany(a), Grzogorz Stan is taw Krawiec, Krawiec
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21 lipca 1979 r. w Krasniku
Urzajd Gminy Zakrzowek, kierownik referatu gospodarki i rozwoju

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. NM06, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i NM62, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad malzetiskiej wspolnosci majqtkowej lub
stanowi^ce moj majajek odr^bny:

I.
Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: okolo 60 000 zt - matzeriska wspolnota maja.tkowa
— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartosciowe: udziaty w funduszu akcji Arka

na kwote: okoto 1 400,00 zl

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczv m2, o wartosci: tytut prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni; nie dotyczy m2, o wartosci: tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci:

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

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow: nie dotyczy

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji; nie dotyczy



akqe te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiqgnajem w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem (nabyt moj maizonek, z wyta,czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skarbu
Pahstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date,
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac form? prawna, i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie
— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza_dzam dziatalnosciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme prawna, i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
— osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osia.gnajem w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

VII.
1. W spctoch handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osia,gna,tem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .
2. W spotdzielniach: nie dotvczv

— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osia.gna.tem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadza.cych dziatalnosc gospodarcza.: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osia.gna.tem wroku ubiegtym dochbdw wysokosci:
VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: 610415,21 zt- umowa o prace, 4 000,00 zt- umowa zlecenie, 580 zt - diety cztonka
obwodowej komisji wyborczej

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
marke, model i rok produkcji): Mazda 6, rok prod. 2002,

X.
Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

CZ^SC B

me GOIVCZV

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



Zakrzowek, dn. 26 kwietnia 2016 r.
(miejscowosc. data) (podpis)

1 Niewlasciwe skreslic.

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieint mieszkaniowych.


