
członka zarządu Dowiatu,

ośWIADCZENIE MAJĄTKOWE

sANoK, dnia 28 kwietnia 2o!4i.
(ni-e j scowość )

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

starannego i zupełnego wypeŁnienia każde1 z Tubryk.
2. JeżeLi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowania, należy wpisać l'nie dotyczy't.
3. Osoba składająca oświadcżenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych skŁadników majątkowych, dochodów i zobowiązań d,o
majątku odrębnego i majątku objętego maŁżeńską wspóInością
maj ątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotycży majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawnel w częścL B zaś

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejSca położenla nieruchomości,

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a), WACŁAW KRjAWCZYK
(iniona i nazvtisko oraz nazwisko radowe)

urodzony (a) 15 J.uty 1957r. w Porażu
STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU

WICESTAROSTA POWIATU SAIiIOCKIEGO
Rynek 1,38-500 SANOK

(n_iejsce zatrudni eni a, stano9li sko 7ub funkcj a )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2r sierpnia !g97T.
o ogranicZeniu prowadzenia działalności gospodarcze) przez oSoby pełniące
funkcje publiczne (Dz,tJ, Nr 706, poz,679| z 1998 r. Nr 773l poz, 775 i Nr 762,
poz. 1726, z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 t.
Nr 11-3, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustaw z dnia 5 czerwca 1-998 r.
o samorządzie powżatowym (Dz. 'u, z 2007 r. Nr 742, poz. 1592 oraz z 20a2 r.
Nr 23| poz" 220, Nr 62, Poz. 558, Nr l13| poz, 984,Nl 753, poz. 7277, Nr 200,poz. 1688 ż Nr 214, poz. 7806),zgodnie z att. 25c tej ustąwy oświadczarn. że
posiadam wc}rodzące w sk}ad nałżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
lnój tna j ątek od!ębny:

I.
Zasoby pienię żne :
- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: - NIE DoTYczY



- środki pieniężne zgromadzone w wąlucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartościowe: - NIE DOTYCZY
- na kwotę: - NIE DOTYCZY

II.
1. Dom o powierzchni: 121 m2, o wartości: ok. 400 EyE. żZ.tytuł prawny : MnaŻsŃsKA wsPÓLNoŚĆ !{A,rĄTKowA
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY m2, o Wartości: NrE DoTYczYtytuł prawny: NIE DoTYczY
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodar§twa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o wartości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy; NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z tego tytułu os iągnąłern (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

4. ]nne nieruchomości: dzialka
powierzchnia: o pow. 8,08 ara, na k!órej posadowiony je§t domż cz. Il, poz. 1 oŚwiadczenia
o wartości: ok. 40.000 zlotych
tytuł prawny: uałŻnŃsxa wsPÓ[,,NoŚĆ lrA,rĄTKoWA

ITI.
Posiadan udziały w spółkach handlowych - należy podaó Iiczbęi emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 1O3 udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
DoTYczY

Iv.
Posiadam akcje w spółkach hand}owych - należy podać 1iczbęi emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spó}ce: NIE DoTYczY.

Z tego tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

v.
NabyŁem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub
od komunafnej osoby prawnej następujące mienie, które pod}egało zbyciu
w drodze przetargu -nafeży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DoTYezY



vI .

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną
i przedmiot działafności): NIE DoTYczY

- osobiście NIE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Zarządzam działafnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej dz ia} afnoś ci(należy podać formę prawną i przedmiot działatności) :
NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY
- wspólnie z innlłni osobami NrE DoTYczY

Z teqo tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyn dochód
w wysokości: NI8 DoTYczY

vII.
1. W spółkach hand],owych (nazwa, siedziba spółki): NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkienr rady nadzorczej (od kiedy) : NTE DoTYczY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY.

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

2. W spółdz ie]_niach : - NIE DoTYczY

- jestem członkj-em zaTządD (od kiedy) : NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : NIE DOTYCZY
- jestenr członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY

Z tego tytułu oS iągnąłem (ęłan) w roku ubiegłl,rn dochód w
wysokości: - NIE DoTYczY

3. W fundacjach prowadzących dziala]_ność gospodarcząi NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NrE DoTYczY
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ; NIE DOTYCZY

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
Wysokości : NIE DoTYczY

V.,N



vrIT.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej działalności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

dochód : l/ ze stosunku pracy _132.626,88 zł. ( ldAŁŻEŃsKA wsPÓlNoŚĆ MA,rĄTKowA)
dochód żony : żona nie pracuje zawodowo, nie osiąga dochodów i pozostaje na moim utrzymaniu.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o waltości powyżej 10.00O złoŁych
(w przypadku pojazdów mechanicznych na]_eży podać markę, mod,e} i rok
produkcj i) : ToYoTA verso - rok. prod.2004 - MAŁŻEŃsKA wsPÓLNOŚĆ
l1Ą.rĄTKoWA

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): KREDYT MrEszKANIovrY W BA}IKU PKo BP o/ sju{oK, §!,an
zadłużenia na dzień 31.12.2013r.- w)mogi ok. 174.ooo,oo zł. lvŁAsNoŚĆ
( MAłŻEŃSKA wsPÓlNoŚĆ MA.rĄTKovlA)

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

l/ A
SANOĘ 28 kwielnia 2O!4r. 

^V ll
ńntl,1ltlj IV,;:"-ll"\

(nżejscowość, data) (podpił) \
l1 Nieiłaści e skteś lic. l

2 Nie dótyczy dzia}alności |łytwólczej w ro7nictwie w zakresie produkcj1
roślinnej i zwierzęcej, |ł fornie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy tad nadzorczych spóżdzjelni nie,zkaniówch.


