
'rt',}r
,t0.UĘ 

]d,\tld,
oŚwr.ł.ocZENIE MAJĄTKowE

radnego gminY

Gwoźdzlec , dnia 29 kwietnia 2014r,
(miejscowośÓ)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowi ązarra jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej rubryki.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eźLy

wpisać ..nie dotvczv''.

3. osoba składająca oŚwiadczenie obowi ązuna jest określić prrynależność poszczególnych

składników .u;ątt.o*ych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i

majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadc zenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania 'tauau;ą.ógo 
oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

CZĘSC A

Damian, Łukasz Zakrzewski, Zaknewski
(imiona i nazwislio oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.09.1981 r. w StalowejWoli

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo d|a Ziemi Niżańskiej'' - Kierownik Biura LGD

(miej sce zatrudnieni a, stanowisko I ub funkcj a)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy-z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

zfOOI r. Nr 142' poz. tś9t otaz z2OOf r.Nr 23, poz' fZO,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,

Nr 153, poz. tf71 i Nr 214, poz. 1806), zgodnil zart.2!htej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone
wspólnośó majątkowa

- środki pienięine zgromadzone w

- papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

I a, niŻej podpi sany(a)'

w walucie polskiej: 5o0(),0o zł . współwłasnośó . małżeńska

walucie obcej: nie dotYczY

na kwotę: nie dotyczy



1. Dom o powierzchni:96 m2, o wańości: 100000,00 zł tytuł prawny: własnośó - majątek

odrębny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: indywidualne powierzchnia,' 1,70 ha

o wartości: 80 000,00 zł

rodzaj zabudowy: dom drewniany oraz budynki gospodarcze.

tytuł prawny: własnośó - majątek odrębny

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci 2 267 ,99 zł .

*,pół*ł.,nośó. ńałżeńska wspó|ność majątkowa. 
''uprawa 

na potrzeby Własne''.

4. Inne nieruchomości: Dom murowany dwukondygnacyjny idziałka

powierzchnia: Dom o powierzchni 
,140 m,; działka o powierzchni 0,54 ha

o wartości: 200 000,00 zł

tytuł prawny: wspołwłasność - małzeńska wspo|noŚĆ majątkowa

nI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' w których lczestniczą takie osoby _ na\eŻy podaó |iczbę i remitenta

udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 Yo udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na|eŻy podaó liczbę i emitęnta udziałów:

nie dotyczY

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' w ktorych uczestniczątakie osoby _ na\eŻy podaó liczbę i ęmitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0oń akcji w spółce:

nie dotyczy

Ztegot1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ naleŻy podaó |iczbę i emitenta akcji: nie

dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek' z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą(na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eŻy podać formę prawn4 i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście . nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nle dotyczy

- jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vIII.

Inne dochody osiągane z ty.tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |llb zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytułu..n -,1'vK

1. Umowa o pracę: 46 331,28 zł .tvspóhrłaśne.śó . małżeńska wspólność majątkowa
2. Umowy cywilno. prawne: 15 392'00 zł. wspffió.- małżeńska Wspólność majątkowa
3. Dochód z tytułu pełnienia funkcji radnego: 1 735,00 zł -uls'pełwłasnośó- małżeńska wspólnośó

majątkowa
Dochody małZonka:

1 ' Umowę o pracę . 16 539,78 zł.łr's,pó'łw}as,neś#-rnałzeńska wspo|ność majątkowa
2' Umowy cywi|no - prawne -2240,00 zł. współudasnosó- małzeńska Wspolnośc majątkowa



3' |nne Świadczenia - 3 688,36 Złi/l/s ńe- małzeńska wspo|nośc majątkowa

rx. >{
Składniki mienia ruchomego o waftojci\ó(yŻej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):
Samochód osobowy . Skoda oktavia 2002 r. - Wspołwłasność . małżeńska wspó|nośó majątkowa

Samochód osobowy - chevrolet Spark 2011 r.. współwłasność. małżeńska wspólność majątkowa

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł.otych, w tym zaci4gnięte kredyty i poŻyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzęniem' w jakiej

wysokości):
Nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gwoździec, 29 kwietnia 2014 r.
(miejscowośó, data) (podpis)
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i. l.


