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Zd

jest do fgodnegoz p.awdą stańnnego i zupełnegowypełn|e.
1. osoba składająca
oświadczen|o
nia kaźdej
z ]ubryk.
2. Jeż.|i poszczegó|ne ]ubryki n|e fnaiduią w konk]etnymprzypadku uastosowania' na|eźywpisać
"!9l!9Ł
czu",
jest ok.oś||ć
pŻyna|eżność
poszczegó|nych3kladnikówmalątoświadczen|e
obow|ązana
osoba składająca
matżeńską
wspó|nośc|ą
makowych,dochodów i zobowlązańdo malątkuod.ębn6goi rnaiątłuob,|ętego
iątkową
dotyczymajątkuw krajui fa granicą.
4. oświadczenie
o staniemajątkowym
p|eniężne.
obejmulerównieżwiełzyte|nośc|
oświadczenie
o staniemalątkowym
w częściA ośw|adczeniazawańe są info.macjejawne, w cfęśc|B zaśinfo.macie nieiawne dotycząco ad.e.
oraz mieiscapolożen|a
nieruchomości.
sU zam|eszkania
składaiącego
oświadcżon|e

czĘśÓA
KrzysztofKnapik
Ja, niŹejpodpisany(a),

(imionai nazwiskoolaz ńaeisko rcdo1/!€)

urodzony(a)
3o.01'1956
w Włodawie
Przewidnicfący
radyGminystary Targ

(miejscezetud.bnia, stsnowiskolub tunkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia 8 marca1990r. o samożądziegminnym(Dz'U' z 2001 .. Nr 142'
poz.1591otaz22002t. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,por.984,Nr 153,por.1271i Nr 214,poz.1806),
wspó|ności
majątkowej
zgodniez ań- 24h tej ustawyoŚwiadczam'Źe posiadamwchodzącew składmałżeńskiej
|ubstanowiącemój majątekodĘbny:
zasoby pieniężne:
_ środki
pieniężne
gromadzonew wa|uciepo|skiej:
35.00ozł.
- środki
pieniężne
gromadzonewwalucieobcej:nie dotycfy
- papierywańościowe:
nie dotyczy
na Kwotę:
.
niedotyczym,' o wańości:
1 . Domo powierzchni:
q^ułprawny:nie dotyczy
8o-ooozł'
2. Mieszkanieo powieżchni:52m2m,' o wańości|
małżeńska
tytułprawny:Współwłasność
rolne:
Gospodarstwo
rodzajgospodarstwa:
nredotyczy,powierzchnia:
niedotyczy
o wańoścj|
rodzajzabudowyrnie dotyczy
Ę^ułprawny:n.e dotyczy
pŻychódi dochódw wysokościI
nie dotycfy
w rokuubiegłym
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
InnenieluchomościI
powiezchnia:nie dotyczy
o wańoŚci|niedotyczy
tytułprawny|nie dotyczy

I

t.

'|' Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
z udziałemgminnychosób prawnych|ub pŻedsiębiorców'w któ.
rych uczestniczątakie osoby - na|eżypodać|iczbęi emitentaudziałów:
naedotyczy
udziały
te stanowiąpakiet
Większyniż107oudziałówwspółce:niedotyczy
w rokuubiegłym
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
dochódw wysokości:
niedotycfy
2. Posiadamudziały
w innychspółkachhand|owych na|eżypodać|iczbęi emitentaudziałow:
niedotycfy
z tego t]^ufuos.ągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:nie dotycfy

tv.
1' Posiadamakcje w spółkachhand|owych
z udziałemgminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców'
w którychuczestniczątakieosoby- na|eżypodać|iczbęiemitentaakcji:
nie dolyczy
akcjete stanowiąpakietwiększyn.ż10%akcjiwspó|ce:niedotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy
2. PosiadamakcjeW innychspółkachhand|owych na|eżypodać|iczbęi emitentaakcji:nie dotyczy
z tego!^ułuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokoŚciInie dotyczy
(nabyłmój maŁonek'f wyłączeniem
Nabyłem(am)
mieniaprzyna|eżnego
do jego majątkuodrębnego)od skar.
bu Państwa'innejpaństwowejosoby prawnej'jednosteksamoŻąduterytoria|nego'
ich związków|ubod komu.
na|nejosoby prawnejnastępujące
mienie,ktÓre pod|egało
zbyciuw drodzeprzetargu- na|eżypodaćopis mienia idatę nabycia,od kogo:nie dotyczy

vt.
gospodarczą{należypodaćformę prawnąi p|zedmiotdziala|ności)|
1- Plowadzędziała|ność
osoba fizyczna.
AgencjaUbezpiecz€ n iowa
- osobiście
tak
-

wspÓ|niez innymiosobaminie dotyczy

Z tego t]^ułuosiągnąłem(ętam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:pżychó 47'993.24fł', dochód27'964'87zł'
gospoda|cfą|ubjestem pŻ€ d stawicie|empełnomocnikiem
(na2' za|ządzań działa|nością
takiejdzialalnoścj
|eżypodaćformęprawnąi pŻedmiotdziała|ności):
niedotyczy
- osobiŚcieniedotycfy
-

wspó|niez innymiosobaminiedotyczy

z tegoĘ/tułu
osiągnąłem(eam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
nie dotyczy

v.
(nafwa,siedzibaspółki):niedotyczy
W spółkachhandlowych
- jestem cfłonkiemzażądu (od kiedy):nie dotyczy
- jestem cfłonkiemrady nadzorczej(od kiedy):nie dotycfy
-jestem członkiem
(od kiedy)|nie dotyczy
komisjirewizyjnej
przychódi dochÓdw wysokościi
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
nie dotyczy

v t.
Innedochodyosiąganef t]^ułu
zatrudnienia
|ubinnejdziała|ności
zarobkowej|ubfajęć,z podaniemkwotuzy.
gospodarczaskiwanychz kaŹdegotl^ułu:
funkcjispołecznej
radnego- 11'7'|6'80zł.
oraz działalność
27'964'87żt.

tx.

naIeży
(w pŹypadkupojazdówmechanicznych
10 ooo złotych
o wańoŚcipowyżej
mieniaruchomego
składniki
j
rok
produkcji):
2006
podaćmarkę,mode|rok
Vo|kswagen
Go|f1,9TD|

x.

orazwarunki,
kredytyi pożyczki
powyżej
w tymzaciągnięte
pieniężne
10 ooozłotych'
o Wańości
zobowiąfania
jakiej
jakim
nie
dotycfy
W
wysokości)|
jakicń
(wobec
zdarzeniem,
W
związku
z
kogo,
zostały
ud'ie|one
na

czĘŚÓ B
oświadcfenie:
Adreszamieszkaniaosobyskładającej
W punkcie||częściA(adres):
wymienionych
nieruchomoŚci
Miejscepołożenia
I
2

nie dotyczy

iż na podstawieań' 233 s 1 Kodeksukarnegoza podanienieenie składamśWiadomy(a)'
Powyższeoświadcf
prawdylubzatajeniePrawdygrozikara pozbawienia
wo|ności'

StaryTarg,2014.09.17

(mlejscowość.
da|a)

