Urzqd Gminy w Zakrzowki,
"0-inia 3

OSWIADCZENIE

MAJAJKOWE
popdpis

,l&

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacvinei
gminy, osoby zarzajdzajajcej i czlonka organu zarzajdzajajsego gminna^osobq. prawny oraz osoby
wydaja^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta ^

Majdan Grabina, dnia 30.04.2014 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaja^ca oswiadczenie obowia_zana jest do zgodnego z prawdaj starannego i zupehiego wypehiienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skJadajqea oswiadczenie obowia_zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majaj;kowych,
dochodow i zobowiajzah do majaj:ku odr^bnego i majajku obj^tego malzenska, wspolnoscia^maja^tkow^.
4. Oswiadczenie majaj:kowe dotyczy majajku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie majajkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa^informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycza^ce adresu
zamieszkania sktadaja^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany Zygmunt Rzajd, nazwisko rodowe Rza^d
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 04.11.1959 r. w Krasniku, zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie
Grabinie, na stanowisku dyrektora szkoly
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21VIII 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia^ce funkcje publiczne (Dz.U. 1997/106/679,
1998/113/715, 162/1126, 1999/49/483, 2000/26/306, 2002/113/984, 214/1806) oraz ustawy z dnia
8 III 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 2001/142/1591, 2002/23/220, 62/558, 113/984,
153/1271, 214/1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzajse w sklad
malzenskiej wspolnosci majajkowej lub stanowia^ce moj majajtek odr^bny:
I. Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 19000 zl,
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy

II.

r\. Dom o powierzchni: 112 m , o wartosci: 65 000 zl, tytul prawny: wlasnosc.

2. Mieszkanie o powierz.: m2 - nie dotyczy , o wartosci: tytul prawny: nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogolnotowarowe, powierzchnia: 9,82 ha , o wartosci: 170 000 zl.
rodzaj zabudowy: stodola i obora murowane, poddasze drewniane, garaz murowany,
tytul prawny: wlasnosc.
Z tego tytulu osia^naiem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: przychod 35 800 zl
dochod!7500.
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy
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III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: nie dotyczy
udzialy te stanowi^. pakiet wi?kszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy .
Z tego tytulu osiajmajem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy .

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy .
akcje te stanowiq. pakiet wiejkszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy .
Z tego tytulu osiajmajem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.
V.
Nabylem (nabyl moj malzonek, z wylajszeniem mienia przynaleznego do j ego majajtku
odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiajzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza2) (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy
- osobiscie - nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy.
Z tego tytulu osiajnaiem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy.
2. Zarzajdzam dzialalnosci^. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy.
- osobiscie - nie dotyczy .
- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy.
Z tego tytulu osi^gnajem w roku ubieglym dochod w wysokosci: - nie dotyczy.

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzajlu (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osiajmajem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.
2. W spoldzielniach: nie dotyczy .
-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem czlonkiem rady nadzorczej 3) (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osiajmajtem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczaj nie dotyczy .
-jestem czlonkiem zarzajiu (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osiajmaiem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiajgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- dochod uzyskany z tytulu zatrudnienia w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 71 177,18 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): kombajn do zbioru porzeczek 65000zl

X.
Zobowiajzania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciajni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): kredyt na dofmansowanie zakupu kombajnu porzeczkowego - 17500 zl.
CZ^SC B

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cze_sci A (adres):
1. Majdan Grabina 139, 23-213 Zakrzowek .
2.

3. Majdan Grabina 139, cze_sc pol uprawnych zlokalizowana w miejscowosci Zakrzowek Wies.
4.
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy, iz na podstawie art.233 par.l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
Majdan Grabina 30.04.2014 r.
(miejscowosc, data)
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1) Niewlasciwe skreslic.
2) Nie dotyczy dziaialnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3) Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

