
członka zarządu powiatu,

OśWIADCZENIE MAJĄTKOWE

sANoK. dnia 29 kwielnia 2QL3r.
(nie) 5cowaść )

lrwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

staranneqo i zupeŁneqo wypeŁnienia każde1 z rubryk.
2. ,]eżetr poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

Zastosowan]a/ należy wpisaó "nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych skŁadników majątkowych, dochodów i zobowiązań do
majatku odrębneqo i mają]-ku objętego małżeńską wspólnością
maj ątkową.

4, ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kra;u i za granicą,
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, l,,i części A oświadczenia Zawarte są informacje jałVne. w części B zaś

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nleruchomości.

czĄŚc A

Ja, niżej podpisany(a), WACŁAW KRAWCZYK

urodzony (a )

(iniona j aazwisko araz nazwisko radawe)
15 luty !951r. w Porażu
sTARosTWo PoWIAToliE !., sANoKU

!,TTCESTAROSTA POWIATU SA}IOCKIEGO
Rynek l,38-500 SANOK

{niej sCe Zatrudnienla, )tanawiska ]ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 27 sierpnla 199'7 r.
o o9ranaczeniu prowadzenia działalności gospodarcze) przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679, z 1998 r, Nr 113, poz, 715 i Nr 162,
poz, 1126, z 1999 r. Nr 49,paz. 483, z 2aa0 r. Nr 26, poz, 306 oraz z 2a02 r.
Nr 113, poz,984 i Nr 274, paZ. 1806) araz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatawyn (DZ, rJ. z 2aa7 r. Nr 142, poz. 7592 otaz z 20a2 r.
Nr 23, poz. 22a, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz, 984,Nr 153, poz, 1271, Nr 200,
poz. 7688 i NI 274, poz. 18a6),zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w sktąd rnałżeńskiej wspóInośei rnajątkowej 1ub slanowiące
mój rna j ątek od!ębny:

f.
Zasoby pienię żne :
- środki pieniężne zqromadzone w wa]ucie polskiej: - NTE DOTYCZY



- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery wartościowe:
na kwotę:

udziały te stanowią pakiet większy niż
NIE DOTYCZY
Z Lega tytułu osiągną}em (ęłam)W roku
DoTYczY

TV.
Posiadam akcje W Spółkach handlowych
i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet wlększy niż 10Ł

Z Leqo tytułu osią9nąŁem(ęłam) w roku
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

10Ł udziałów w spółce:

ubiegłym dochód w wysokości:

na]eży podać liczbę

akcji w spółce: NIE DoTYczY.

ubiegłym dochód w wysokości:

II.
1. Dom o powierzchn t: r2L m2, o wartości: 4OO tys. zł.

tytu Ł pr awny : unł,ŻpŃsxe WsPoLNoŚc MA,TĄTKoWA
2. lłieszkinie o powierzchni: NTE DoTyczy m2, o wartości: NIE DoTyczy

tytuł prawny: NIE DoTYczY
3. Gospodarstwo rolne:

rod.zaj gospodarstwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o wartości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z teqo tytułu osiągnąŁem(ęŁam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomośc.i: działka
powierzchnia: o pow. 8,08 ara, na której posadowiony jest dom

z c,z, ll , poz. ! oświadczenia
o WartośCi : 40.000 złotych
tytuł prawny: MełŻsŃsKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleźy podaó liczbę
i emitenta udz iał ów: NTE DOTYCZY

v.
Nabyłem(am) (nabyŁ mój małżonek/ z wyłąCzeniem mienia przynależnego
do Jego najątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej
o"oby p.urr,r.j, jednostek samorządu terytorialnego/ 1ch związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY



VI .

1. Prowadzę działaLność gospodarczą2 (naIeży podać formę prai,{ną
i przedmiot dzia}alności) : NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY

- WSpÓInie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z Leqo tytu}u osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NIE DoTYczY

2. Zarządzam du iałalnością gospodarczą lub jesten
przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naIeży podaó formę prawną i przedmiot działalności) :
NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód
w wysokości: NTE DoTYczY

VII.
1. W spóŁkach handlowych (nazwa, siedziba spóŁki) : NIE DOTYCZY

- jestem czŁonkiem zaxządD (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem czŁonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

- jestem czŁonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY,

Z tego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: NIE DOTYCZY

2. W spóŁdzie]niach: - NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarząd,J (od kiedy) : NTE DoTYczY

- jestem cz}onkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z Leqo tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieqŁym dochód w

wysokości: - NIE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących dziaŁaIność gospodarCZąi NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządl (od kiedy) : NTE DoTYczY



- ,j estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjne; (od kiedy) : NIE DoTYczY

Z Leqo tytułu osiągnąłem (ęŁam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości : NIE DOTYCZY

VIIT.
]nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzrałalności
zarobkowej ]ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:

dochód : 1/ ze stosunku pracy- 132.313,28 zl. ( MAŁŻEŃsKA Wspól,NoŚĆ r,rAJĄTKowA)

dochód żony : żona nie pracuje zawodowo, nie osiąga dochodów i pozostaje na moim utrzymaniu.

Tx.
Składniki mienia ruchomeqo o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model _i rok
produkcji) : ToYoTA coRorLA - rok. prod.2000 MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ
I"{AJĄTKoWA

x,
Zobowiązania pieniężne o wartości
zaciągnięte kredyty i pożyczki
udzielone (wobec koqo, w zwLązku
wysokości) : KREDYT MIE s zKA}TIoliY łl
zadłużenia na dzień 3!,L2.20r2x.-
( MAŁŻEŃSKA llsPol,NoŚc MAJĄTKoWA)

powyżej 10.000 złotych, w tym
oTaz warunki, na jakich zostaŁy

z jakim zdarzenien, w jariej
BANKu PKo BP o/ sANoK, stan
wynosi ok, 184,0O0,0O zł. !{ŁASNOŚĆ

['], 
l



Powyższe oświadczenie składam śwradomy (a) ,
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
po zbaw.ienia wolności ,

iż na podstawie a:rt,233 § 1

żataj enie pra\4,dy qrozi kara

sANoK, 29 kwietnia 2o!3r .

(nielscowość, data)
0,LŃ 1

(podp

Niew}aściwe skfeśljć.
Nie doLyczy dziafafnoścj Wytwórcżej w rofnictiie w zakresie produkcj i
raślinnej i zwierzęcejI W farmie i zakresie qaspadarstła radzinneqa.
Nie dotyczy rad nadzo|czych spółdziefni nie9zkaniowych,


