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Uwaga:

1. osoba składająca oświrdczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupelnego wypełnienia każdej rubryki.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' naleĘ
wpisać .,nie dotvczv''.

3. osoba składajqca oświadczenie obowiązant jest okreśIić przynależnoŚć poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zabowiąztń do majątku odrębnego majątku i
majątku objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kĘu i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pienięzne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie &ruł, miejsca położenia
nieruchomoŚci.

CzĘŚC A

Iunizejpodpisanv(a)',,*.'?1,*|x*"f*?:t-*z*T:r:#iki'Zakrzewski

urodzony(a) 25.09.1981 r. w Stalowej Woli

Loka|na Grupa Działania Stowarzyszenie,,Pańnersitwo dla Ziemi Niżańskiej''. Kierownik Biura LGD
(miejsce zatrudnienia, stano'lvisko I ub finkcja)

po zapoznaftiu się z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. tJ.
2200I r. Nr 142, poz. 1597 oraz 220A2 r. Nr 23, poz.22A, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, po2.984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. f4h tej ustawy ośrn'iadczam" że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięŹne:

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nle dotyczy na kwotę: nie dotyczy

n.



1. Dom o powierzchni:96 m2" o wartoŚci: 100000,00 zł tytuł prawny: w{asność - majątek

odrębny

Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2' o wartości: nie dotycry qymł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,70 ha

o wartości: 80 000'00 zł

rodzĄ zabudowy: inwentarsko - składowy

Ę'tuł prawny: Własność - majątek odrębny m f fl -9U 1t'/U ęt
Ztegoty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie.dóBpry t

M'trceŃ
Inne nieruchomości: Dom murowany dwukondygnacyiny i działka

powierzchnia: Dom o powierzchni 140 m,; działka o powierzchni0,54 ha

o wartości: 200 000,00 zł

tytuł prawny: wspołwłasnośÓ . małŻeńska wspo|nośc majątkowa

4.

ilI.
1' Posiadam udztaŁy w spółkach harrdlowych z

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie

udziałów: nie do$czy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 oń udziałów w społce: nie dotyczy

Ztegatyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie do$czy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleĘ podać liczbę i emitenta udziatów:

nie dotyczY

Ztegoryhrłu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: nie do$czy

Iv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziatem gminrrych osób prawnych lub

przedsiębiorcÓw, w których uczestniczą takie osoby _ na|eĘ podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy nli I0%o akcji w spółce:

nie dotyczY

Ztegot}.fufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

udziałem grnrnnych osób prawnych lub

osoby - nalezy podać liczbę i ręrnitenta



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i ęmitenta akcji: nie

dotycry

Ztego t}tułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłęczeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetatgu* należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘcry

VL
1. Prowadzę działalność gospodarcz4(na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tyfufu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysclkości: nle dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem" pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (na|eŻy podaó formę prawną i przedmiot dziaŁa|ności): nie dotyczy

- osobiście - nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Ztego fi/futu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości: nie dosczy

VII.

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

-jestem 
cztonkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry

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

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

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

vilr.
Inne dochody osi4garre z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć'
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytułu:

1, Umowa o pracę: 35 423,44zł netto. małżeńska wspo|ność majątkowa
2, Umowy cywi|no. prawne: 22 070,86 zł netto. małżeńska wspó|ność majątkowa
3. Dochód z tytułu pełnienia funkcji radnego: 1 820'00 zł - małżeńska wspó|ność majątkowa

IX.



Sk'ładniki mienia ruchomego o wartości powyże] .10.000 
złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eiypodaJmarkę,::l.l'."Łł::.*Yi?;
ffiffiff Kffiff "]'ffi:".iiffi;i'dil;::;;ńł-ł.:ryi:;T'::::::::::H::tri1*i};
3:il::il:l:::ilil:;ffi"illffi,i zor' 

'. 
.wspótwłasność. małźeńska wspólność majątkowa

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości ł9wyżej 

10 000 złoĘch, w tym zaaągwęte kredyry i poĄczk't

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (*obec kogo, * 
"*ią"to 

z jakim zdarzęniem, w jakiej

wysokości):
Nie dotvczv

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iŻ napodstawie art. f33 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy r"u'"":."le prawdy gtózi karupozbawienia wolności.

.5q*n*."Q'"{Y-
&l",zcLk Oan,u

GwoŹdziec, 30 grudnia 2014 r.
(miejscowośÓ, data)

(PodPis)


