OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Zakrzowek, dnia 16.12.2018. r.
(miejscowoSt)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupetnego wypetnienla
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegdlnych sktadnikow
majatkowych, dochoddw i zobowigzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzeriska, wspdlnosciq
majqtkowg.
4. Oswiadczenie o stanie majajtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwnlez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cze.sci A oswiadczenia zawarte sq Informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

r

Ja, nizej podpisany(a), Krzysztof Zuraw (Zuraw),
(imiona i nazwisko oraz nazwisho rodowe)
urodzony(a) 25.10.1973 w Jaworznie PGE Dystrybucja o/Lublin Specjalista, Radny

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad maizenskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 50 tysiqcy

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
...............................................
na kwote.:

II.
1. Dom o powierzchni: 140m2, o wartos"ci: 300 tys/ecy
tytut prawny:, majqtek odr$bny
2. Mieszkanie o powierzchni: 38 m2, o wartosci: 204 tysiqce
tytut prawny: umowa deweloperska, Matzeriska wspolnosc majqtkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogolno- rolne, powierzchnia: 1,6ha
o wartosci: 50 tys/ecy.
rodzaj zabudowy: zabudowa gospodarcza murowana
tytut prawny: majqtek odrqbny
2 tego tytutu osia.gnajem(s*am) w roku ubiegtym przychod i dochbd w wysokosci: 920ztotych/ 760 zfotych
4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy
powierzchnia:
o wartosci:....
tytut prawny:

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsie>iorc6w,
w ktdrych uczestnicza, takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow: nie dotyczy

udziaty te stanowia. pakiet wie.kszy niz 10% udziatbw w sp6tce:
Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatbw: nie dotyczy

2 tego tytutu osta.gna.tem(e_tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.biorcow,
w ktdrych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiqgna.tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: nie dotyczy

2 tego tytutu osia.gna.tem(e_tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokos"ci:

*

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr$bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytoriaJnego, ich
zwia.zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia,zku metropolitalnego naste.puja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forms prawna. i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- o$obis"cie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osia,gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza.dzam dziatalnosciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy.
-osobis"cie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osia,gna,tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
W spofkach handlowych {nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy.
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osia.gna.tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
VIM.

Inne dochody osia,gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Umowa o proce w PGE 01.01.2018 - 21.11.2018 - 93 904,18
Umowa zlecenie 01.01.2018 - 21.11.2018 -15 000,00
Dieta radnego 01.01.2018-21.11.2018-150,00

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych {w przypadku pojazdow mechanicznych
natezy podac" marke., model i rok produkcji):
Toyota Rav 4 2005r mafzeriska wspolnota majqtkowa
Skoda Roomster 2008r matzenska wspolnota majqtkowa

X.

Zobowia.zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie
dotyczy

^

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

Gory 16.12.2018
(miejscowosc, data)

(podpis)

