
O S W I A D C Z E N I E M A M T K O W E 

U R Z / 

Podpis 

~we}ta, zast̂ pcy wojta, sckrctaraa gminŷ  slmrbnilm gminy, Idcrownika jcdnostid o 
gminŷ  

osub> i^iz^di^j^tcj i czlonka organu zar»|dzajqccgo gminn̂  ogob4 piawu^ 
oraz osoby wvdaî cej decyzje administracyjne w imieniu wojta' 

19.04.2017 dnia Gozdowo 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1. Osoba skiadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupehiego 

wypehiienia kazdej z rubryk. 
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 

„nie dotyczy". 
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^na jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 

skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku osobistego i maj^tku obĵ tego 
malzensk^ wspolnosci^ maĵ tkow .̂ 

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic^. 
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 

dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), Slawomir Grzegorz Krystek 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 05.04.1962 w Sochaczewie 

Urz^d Gminy Gozdowo - Kierownik Referatu 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiinkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni^e funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 
z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gmirmym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam 
wchodz^ce w sklad maizenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowî ce maĵ tek osobisty: 

Zasoby pieni?zne: 
srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: 

69.142 zlotych - wspolnosc maj^tkowa 

srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: 

Nie dotyczy 



- papiery wartosciowe: 

Nie dotyczy 

II. 
1. Dom w budowie, doceiowa powierzchnia po zabudowie poddasza uzytkowego 

198m^ wartosci 250.000 wspolnosc maj^tkowa - na dzialce 810 
tytulprawny: wlasnosc 

2. Dom mieszkalny o pow. 341,18 m^ o wartosci 873000 zlotych na dzialce 
0,3002ha wspolnosc maj^tkowa 

tytul prawny: wlasnosc 
3. Mieszkanieo powierzchni:..." m ,̂ o wartosci: tytulprawny: 

Nie dotyczy 

4 . Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:.... 
Nie dotyczy 
o 
wartosci: 

rodzaj 
zabudowy: 
tytul 
prawny: 
Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

5. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: dzialka rolna o pow. 0,30 ha, wartosc 6.000 wspolnosc maj^tkowa 
akt not. 3552/2012 oraz dz. 810 m^ opisana w cz^sci I I pkt. 1 oraz dzialka 
0,3002 ha opisana w cz^sci I I pkt. 2 

tytul prawny: 
wlasnosc 

III. 
Posiadam udziaiy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: 
Nie dotyczy 
udziaiy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10 % udzialow w spoice: nie dotyczy 
Z tego tytulu osi^gn^lem (?}am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 
Nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 
Nie dotyczy 
akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10 % akcji w spoice: 



Nie dotyczy 

Z tego tytuhi osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

V. 
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku 
odr?bnego) od Skarbu, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, 
ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast̂ puĵ ce mienie, ktore podlegalo zbyciu 
w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

dzialka rolna o pow. 0,3000 zakupiona od Agencji Nieruchomosci Rolnej w 2012 
roku oraz dzialka budowlana o pow. 810 m^ nabyta na podstawie umowy uzytkowania 
wieczystego od Urz^du Miasta Sochaczew w 1995 roku opisana w dziale. 11 pkt.l 

VI. 
1. Prowadz? dziaialnosc gospodarcẑ ^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot 

dzialalnosci): 
Nie dotyczy 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi 
osobami 

Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci:): 
Nie dotyczy 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi 
osobami 

Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

Nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 



1. W spoWzielniach: 
Nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): 
- jestem czlonkiem rady nadzorczeĵ  (od kiedy): 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytulu osi^gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

2. W fimdacjach prowadz^cych dziaialnosc gospodarcz :̂ 

Nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VIII. 
Inne dochody osî gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

125.272,56 wynagrodzenia ze stosunku pracy 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): 
Samochod osobowy Citroen C 4 Grand Picasso 2007 
Samochod osobowy Hyundai 1 10 2008 

X. 
Zobowi^ania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim 
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

kredyt hipoteczny 250000 zl mieszkaniowy kredyt budowlano - hipotecznego 
(system gospodarczy) na budow? domu w Banku PEKAO SA lO w Plocku w na 12,8 
lat do splaty 199.134,77 zl z oprocentowaniem pocz^tkowym 4,83. 



CZ^SC B 

wiadczenie: 

donych w punkcie II cz?sci A (adres): 

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego 
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

Gozdowo 14.04.2016 
(miejscowosc, data) (podpis) 

' Niewtasciwe skreslic 

^ Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, 
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych 


