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oSWlADcZE N l E MAJĄTKoWE

wojta, zastępcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organzacyJnel gmrny,

osoby zarządzającej i członka organu zarządza]ącego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wojta1

Kruklanki , dnia 18.04.2011r.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z
rubryk.

JeŻeli poszczeg lne rubryki nie znaj dują w konkretnym przypadku zastosowania' na|eŻy wpisać 
',nie 

dotyczy''.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określi przynaleŻnoś poszczeg lnych składnik w majątkowych,
dochod w i zobowiązari do majątku odrębnego i majątku objętego małzeriskąwsp lnościąmajątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

o świadczenie maj ątkowe obej muj e r wnie Ż w ierzytelno ści pienięzne.

W części A oświadczęnia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adręsu
zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca połoŻenianieruchomości.

CZĘŚC 
^

J a, nizej podpisany : Krzy sztof Zyndul,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony( a) 3.02.1960r. w P ozezdrzu

URZĄD GM.II\IY w KRUI(LANKAC" 
::::"*::u* 

n.PEK'ToR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniadziałalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.7l5 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr I 13, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) oraz ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z20Ol r. Nr l42' poz. 1597 oraz z20O2 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I13, po2.984, Nr 153, poz. I27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej ustawy
oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeriskiej wsp lności majątkowej lub stanowiące m j majatek
odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzonę w walucię polskiej: nie doĘczy,

- środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie doĘczy,

- papiery wartościowe: nie dotyczy.
na kwotę:

il.

l. Dom o powierzchni: 65m' , o wartości: 300.00 tys. tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoŚci: nie dotyczy,tytułprawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:



rodzaj gospodarstwa: grunt rolny, powierzchnia2r52ha o wartości 40.000zł

rodzaj zabudowy: bud. gospodarczy) garaż, mlgazynr$tlł prawny: grunt własność, budynki własność do
t//2

ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychod,l5OOzł i doch d w wysokości 1.000zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doĘczy

o wartości: nie doĘczy.

Ęrtuł prawny: nie doĘczy.

m.

Posiadam udziaĘ w sp łkach handlowych - naIeŻy podać liczbę i emitenta udziałow: nie doĘczy

IV.

Posiadam akcje w sp łkach handlowych 
- naleŻy podać liczbę i emitęnta akcji: nie doĘczy.

V.

Nabyłem(am) (nabył m j małŻonek, zwyłączeniem mienia ptrylnaleŻnęgo do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pa stwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, kt re podlegało zbyciu w drodze przetargu 

- naleĘ podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy.

VI.

1. Prowadzę działalność gospo darczą2 (naleĘ podać formę prawną i przedmio t działalności): nie dotyczy.

2' Zarządzam działalnoŚcią gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘcry.

VII.

1' W sp łkach handlowych (nazwa, siedziba sp łki): nie dotyczy.

2.w sp łdzielniach: nie doĘcry.

3. V/ fundacjach prowadzących działalność gospodarc zą. nie dotyczy.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,z podaniem kwot

uzyskiwanych zkaŻdego Ętułu: z tytułu zatrudnienia _56104r88zł.; z innych źr d,eł 4|94r!7z|.

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w prrypadku pojazd w męch anicznychnaleŻy podać



markę' model i rok produkcji): TOYOTAYARIS' pojemność 1 litr' rok produkcji 2001.

X.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyŻej 10 000 złoĘch, w tym zaciągttięte kredyly ipoĘczki oraz warunki,

mviązl<tl z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): nie doĘczy.iakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnegorzapodanie nie-prawdy

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawięnia wolności.

Kruklanki 18-04-2011 r.

' Niewłaściwe skreśli .
2 Nie dotyczy działalności wyworczej w rolnictwie w Zakresie produkcji roślinnej i nvierzęcej' w
formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


