
ośwIADczENIE MAJĄTKoWE

członka zarzadu powiatu, @ierowłłikafednestł<i

SANOK, dnia
(niej scowość )

29 kwietnia 2 015 r.

Uuraga:
1. Osoba skŁadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego i zupeŁnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, ,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowania, należy wpisać i'nie dotyczy'l .

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
maj ątkową.

4. ośWiadczenie'majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteJ,ności p-ieniężne.
6. W części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, W części B zaś

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca poŁożenia nieruchomości,

czĘŚĆ A

Ja, niże1 podpisany (a), !{ACŁA!.I KRAWCZYK (rodowe : KRAWCZYK)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 15 1uty 1957r. v, Poaażu
sTARosTWo PoWIAToWE w sAliloKu

WICESTAROSTA POWIATU SAIiIOCKIEGO
Rynek 1,38-500 SANOK

(niejsce zatrudnjenia, stanowisko 7ub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia !997r.
o ograniczeniu prowadzenia dziaŁa]ności gospodarczej przez osoby peŁniące
funkcje publiczne (Dz.tJ. Nr 706, poz.679, z 7998 r, Nr 113, poz, 775 i Nr 762,
poz. 7726, z 1999 r. Nr 49,paz, 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 otaz z 2002 r.
Nr 773, poz.984 i Nr 214, poz. 7806) oraz ustauly z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatawym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 oraz z 20a2 r.
Nr 2j, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 773, poz. 984,Nr 753, poz. 1-271, Nr 200,
poz, 7688 i Nr 214, poz. 7806),zgodnie z art. 25C tej ustawy oświadczam, że
Posiadam wctrodzące w skład na1żeńskiej wspólności rnajątkowej lub stanowiące
nój naj ątek od!ębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie polskiej:

fi
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NIE DOTYCZY



- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

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

II.
1. Dom o powierzchni: ].21 m2, o wartości: ok. 400 Łyg. żŁ.

tytuł prawny : uałŻpŃsxa Tr§PÓLNoŚĆ ltA,rĄTKowA
2. Mieszkąnie o powierzchni: NIE DoTYczY m2, o Wartości: NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
3. Gospodarstwo ro]_ne:

rodzaj gospodarsŁwa: NIE DoTYczY powierzchnia: NIE DoTYczY
o wartości: NIE DoTYczY
rodzaj zabudowy: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubieg}yn przychód i dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

4. Inne nieruchomości: działka
powierzchnia: o pow. 8,08 ara, na której posadowiony jes! dom
ż cż. !L, ioz. 1 oświadczenia
o wartości: ok. 40.000 złotych
tytuł prawny: MałŻsŃsKA WsPÓLNoŚĆ !dA,rĄTKo!{A

III.
Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych - należy podać 1iczbę
i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10? udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęŁam)w roku ubiegŁym dochód h, Wysokości: NIE
DoTYczY

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handIowych - należy podać liczbę
i emitenta akcj i: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż 1,0ż akcji w spółce: NIE DoTYczY.

Z tego tytułu os iągnął em (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

V.
Nabyłen(am) (nabył mój małżonek, z wy}ączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków 1ub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo;
NTE DOTYCZY



VI .

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

- osobiście NIE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z Eego tytułu os iągnąłem (ęłam) w.roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NIE DoTYczY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą }ub jestem
pr zeds tawicie I em, pełnomocnikiem takiej działaIności
(na]_eży podać formę prah7ną i przedmiot dzia}a]_ności) :
\TIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY
- wspólnie z innlłni osobami NIE DoTYczY

Z teqo tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: NIE DoTYczY

vII.
1,. W spóŁkach handlowych (nazwaI siedziba spóŁki) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY
- ]estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DOTYCZY.

Z tego tytułu os iągnąłem (ęł am) w roku ubiegłyn dochód
w wysokości: NIE DOTYCZY

2. W spóŁdzie.Iniach: - NIE DoTYczY

- jestem członkiem zatządu (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (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

3. W fundacjach prowadzących dziaŁalność gospodarcząi NIE DoTYczY

- ;estem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem rady nadzorcze] (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem czlonkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY

Z tego tytu}u osiągnąŁem(ęŁam) w roku ubiegŁym dochód w

wysokości : NIE DoTYczY



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

dochód : 1/ ze stosunku pracy- 145.612,35 zł. ( !4Ał.ŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ !Ę*rĄTKowA)
dochód żony : żona nie pracuje zawodowo, nie osiąga dochodów i pozostaje na moim utrzymaniu.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ],0.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych na}eży podać markę, model i rok
produkcji) : ToYoTA verso - rok. prod.20o4 - l4AŁŻEŃsKA wsPÓLNoŚĆ
MAłrĄTKoWA

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości
zaciągnięte kredyty i pożyczki
udzielone (wobec kogo, w związku
wysokości) : KREDYT MIEszKANIollry w
zadłużenia na dzień 3I.12.20L4r.-
( ldAaŻEŃsKA wsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA)

povJyże j t0.000 złotych, w t}m
oTaz warunki, na jakich zostały

z jakim zdarzeniem, w jakiej
BANKU PKo BP o/ sAriIoK, Etan
wynosi ok. 166.000,Q0 zŁ.

PoWyższe oświadczenie skŁadam świadomy (a) ,
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
pozbawienia wo}ności.

Lż na podstawie art.233 § 1

zatajenie prawdy grozi kara

SANOK 29 kwietnia 2015 r.

(niejscowość, data )

Niew}aściwe skreśl ić,
Nie datyc2y działafności Wytwórczej W tafnictwie w zakresie pradukcj
roś7innei i zwietlęcej, w farnie i zakresie gospodarstwa rodzźulega.
Ńie dotyczy rad nad.arczych spó}dzielni nieszkaniawych.


