
.,,:-:,'..f i]itl)"Y Pi.,t.llaj/J 
Ii wŁ'ŁYt.łĘŁ$: i

iJ ! n$- l*1"oŚwra.ocZENIEMAJATKowE i *u

radnego gminy i N, .il1*.".". le

(miejscowośÓ)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiąz^n^ jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej rubryki.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać .,nie dotYczY''.

3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pieniężne.

6. W częŚci A oświadczenia za:warte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomoŚci.

CZEŚC A

Ja. nizej podpisany(a). Damian, Łukasz Zakrzewski, Zakrzewski
(imiona i nazwisko oraz nazwtsko rodowe)

urodzony(a) 25.09.1981 r. w StalowejWoli

Loka|na Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Pańnerstwo d|a Ziemi Niżańskiej'' - Kierownik Biura LGD
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się zprzeptsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
zf00l r. Nr 142, poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz.2f0, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, po2.984,
Nr 153, poz. I27I i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie z art.24htej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowi4ce moj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańoŚciowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

il.



f.

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

odrębny

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m', o waltości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1,70 ha

o wartości: 80 000'00 zł

rcdzaj zabudowy: inwentarsko - składowy

tytuł prawny: Własnośó - majątek odrębny

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

4. Inne nieruchomości: Dom murowany dwukondygnacyjny i działka

powierzchnia: Dom o powierzchni 140 m2,,działkao powierzchni 0,54 ha

o wartości: 200 000,00 zł

tytuł prawny: wspołwłasność - małzeńska wspo|nośĆ majątkowa

ilI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z

przedsiębiorców' w których uczestniczą takie

udziatów: nie dotyczy

ldziały te stanowią pakiet większy ntŻ I0 oń udział.ów w spółce: nie dotyczy

Z tego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

nie dotyczy

Ztego ty.tułu 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 których uczestntcz4 takie osoby * na|eŻy podać llczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Ztego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

udziałęm gminnych osób prawnych lub

osoby - na|eŻy podać |tczbę i remitenta



2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naIeŻy podać llczbę i emitenta akcji: nie

dotyczy

Z tego tytułu osi4gnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienta przyna\eŻnego do jego maj4tku

oa.ę!.,"go; od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

teryorialnego, ich zwlqzkow lub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegato

zbyciuw dńdze przetargu_ naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.

1. Prowadzę działa|nośógospodarczą(na\eŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczY

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegot1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nie dotyczy

2. Zarzqdzam działalnoŚcią gospodarczq \ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (na\eiy podaó formę prawn4 i przedmiot działalności): nie dotyczy

akcje

- osobiŚcie - nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu o si4gnąłem(ęłam)

- nie dotyczy

w roku ubiegłym przychód dochod w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- 
jestem członkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

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

-jestemczłoŃiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy
Ztegotytułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

inne dochody osiągan e z t1Ąułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

1, Umowa o pracę: 23 486,24 zł netto - małżeńska Wspó|ność majątkowa

2, Ministerstwo i1.,.y i Polityki Społecznej . umowa o dzieło: 5 375,00 zł netto - małżeńska

wspó|ność majątkowa. |L' ''-|-^ ---^^L|.^:':
3. Fundacja Fundusz Lokalny sMK - umowa zlecenie: 9 868,00 zł netto - małżeńska Wspolnośc

majątkowa.
4' ooóńoa z tytułu pełnienia funkcji radnego: 1 020,00 z| _ ma|zeńska wspolność majątkowa



rx.
Składniki mienia ruchomego o war1ości powyiej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podaó markę, model i rok produkcji):
Samochód osobowy. Skoda oktavia 2002r'- współWłasność - małżeńska wspó|ność majątkowa

Samochód osobowy - Chevro|et Spark 2011r,. współwłasność - małżeńska wspó|ność majątkowa

X.

Zobowtązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredy.ty ipoiyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem. w jakiej

wysokości):
Nie dotyczy

Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iz
podanie nieprawdy lub zatalenie prawdy grozikara

na podstawie art. 233 $

oozbawienia wolności.
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