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OSWIADCZENTE MAJATKOWE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizadnej gminy, osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu
zarzqdz^j1cego gminnQ osobA prawne oraz osoby wydaj4cej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta

Sura2, dnia 25.04,2019 r.
(miejscou,oSc)
Uwaga:

l.Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego n,ypelnienia kaidej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisad "nie dotycz.v".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2no5d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkonych, dochodriw

i

zobowiqzaf do majqtku odrgbnego

i

majqtku

obj gtego mal2criskq wsp6lno3ciq majqtkow4.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym ohe.inruje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigine.

6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o3wiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, ni2ej podpisany(a),

Krzysztof Owczarczuk,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20 .01 .197 4r . w Biatymstoku
Urz4d Miejski rv Surar2u
(miejsce zatrudnicnia. stanowisko lub funkcja)

q

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z ilna 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne @z U. z 2017r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym @z U. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mai2eriskiej
wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigine:
- Srodki pienig2ne zgroma&one w walucie polskiej : 15.712,20

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
-papiery wartodciowe: nie dotyczy
. na

kwotg:

nie dotyczy,

[.
l.

Dom o powierzchni: 153 mr, o warto6ci: 350.000,00 zl,

tytul prawny: mal2eiska wsp6lwlasno56 majqtkowa
dzialka zabudowana o powierzchni 0,0868 ha o wartoSci 90.000,00 zl maj4tek odrgbny.
2. Mieszkanie o

powierzchni:

m2, o warto$ci: nie dotyczy,

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: produkcja rolna, powierzchnia:20,7913 ha o wartoici: 155.755,00 zl
rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytul prawny: wsp6lwlasno66 z bratem w udziale % 9,89 ha maj4tek odrgbny, 7,5'713 ha
wlasne majqtek odrgbny 3,33 ha grunty dzienawione

do dnia

14.08.2018

r

mal2eriska

wspolwlasnoSi maj4tkowa.
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici:
23.225,64 zl

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: nie dotyczy
o warto6ci: nie dotyczy,

tyhrl prawny: nie dotyczy

III.

q
2

1. Posiadam udzialy

w

spolkach handlowych

-

naleZy poda6 liczbg

i

emitenta udzial6w:nie

dotyczy.

udziall te stanowi4 pakiet wigkzy niz l0% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

,

Z tego tyulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

IV.
l.Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy,
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy,
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy,

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek,
odrgbnego)

z wyl4czeniem mienia przynaleinego do jego

od Skarbu Panswa innej

maj4tku

panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu

-

nale2y podad opis mienia

i

datg nabyci4 od kogo: nie

dotyczy.

vI.
L Prowadzg dzialalno6i gospodarcz4i

(naleZy poda6 formg prawnq

i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy
-

osobiScie

,

nie dotyczy,

- wsp6lnie z innymi osobarni nie dotyczy,

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
nie doty czl,'.
2. Zarn$zam dzialalnodci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoioi(nale zry podae formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy,
- osobiScie nie dotyczy,

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy,
Z tego

tyulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy,

VII.
LW sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba spolki): nie dotyczy,

I

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):nie dotyczl..

- jestem
-

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

,

2. W spoldzielniach:nie dotyczy,
-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):nie dotyczy,

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):nie dotyczy,

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy,
Z tego tJrtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy,
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarc

z4:

.

nie dotyczy,

-

jestem czlonkiem zarz4dt, (od kiedy):.nie dotyc4',

-

jestem czlonkiem rady na&orczej (od kiedy):nie dotyczy,

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy,

Z tego gtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:nie dotyczy,

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaldego tyulu: dochody ze stosunku prac y 46.300,16 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

warto5ci powyzej 10.000 zlotych

mechanicznych nalezy poda6 markg, model

1986

r

wspolwlasnoS6

i

(w

przypadku pojazd6w

rok produkcji): ciqgrik rolniczy SAME LASER

z bratem, ciqgnik rolniczy ZETOR 6711 1975 r ,samoch6d osobowy

DACIA SANDERO 2013 r. stanowi4 maj4tek odrgbny

x.
Zoboir4zafia pienig2ne o warto5ci polvyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty

i

poffczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzeniem,

w jakiej wysoko6ci):

39.496,57 CHF kwota pozostala

do splaty

kredytu

hipotecmego zaci4gnigtego w 2008 r w BANKU MILENIUM S.A. na wykoriczenie domu,

a

4

