
ośWADczENlE MAJĄTKoWE
kie.ownika jednostki organizacyjnej gminy o.az osoby wydającej decyzje administracyjne

GŻtbĆzyce1 ó^ia 25-04'2017 r.
(niejsccLiość)

1. osoba skladająca oświadczenie obołiązana jest do zgodnego Ź
praBdą/ sta!:annego i zuPełnego lr!.Pełnienia kaźdej z lubryk.

2. Jeże!ż Poszczególne lubryki nie znajdują w konkleŁn}t
Pfz]T)aalku zaslosowaia| na1eźy dPlsać ''nie doŁyczy".

3. ogoba składająca ośviadczenie obowiązaoa jest okleś1ić
p.z!.aa]eżność PoszcŻególnych składników eajątŁorYch/
docbodów i zoboviązań do Eajątku od!ębnego i najątku
objętego Dałźeńską wsPólnością nająŁkową.

4. oś'iadczenie o stanie najątkos]E doŁyczy Eajątku w klaju a
za glanicą.

5. oświadczelie o stanie nająlkow]E obejorrje !ółnleź
{'e!Żytelności Pieniężne.

6. w części A oświadĆzenia załalte są lnfoi4acje jawne/ w
Ćzęści B zaś infomacjelrie]awle doŁycŻące aćllesu
ŻeiesŻkania składającego oświadczenie oraz EleJsca
Położenia nienchoEości.

czĘść A

lTa/ niżej po.]pisanylal , starriaiaw Krzaczkowśki,
(lmiona i naŻ!'isko

oIaŻ nazwisko rodowe)
u.odzony {a ) 03.72.7961r. '. cłuł:,cżycacb

zarżąd aśvżaty| 
'ś!7Lsr! 

i spo].t'a v GŻrŁ)ezycacl1l
ąĘekxor

(nie j sce Ża.rudnienia.
stanowisko Lub funkcla)

po zapoŻnaniu się Ż przepisani ustawy z d.ia 21 sierpni3 I99'] r. a
09raniczeniu Prowadzenia dzia}a]ności gospodarcze] przez osoby pełniące
funkcje pub]iczne {Dz. U. N. 1a6, paz' 6'19, Ż 199a x. Nr 113, poz. 715 i
N! 162l poz. 1L26, z 1999 r' N! 49/ poŻ. 483' z 2000 l' l1l 26| PaŻ. 3a6
araz z 2Aa2 r. Nr 113, poz. 984 i N! 214, poz. 1806) oraz usrawy z.tnia I
marca 1990.. o s&or?ą.]zie gminn}m (Dz. U. Ż 20O1 r' Nr ]12l poz' 1a!i
ataŻ z 2aa2 .. N! 23l poŻ- 22al Nt 62! paz' 558, Nr i1], po2. 981, N.
153, poz. 12]1 i Nr 214, paŻ. 1806) / Żgo.].ie z aft. 2Ąh lej Usia'!'
oś'iadczam, że posiadam wchodzące w sk}a.] natżeńskiej 'sPÓ]LościnL.ją_Lkote] ]ub stanowiąĆe mÓj majątek oclrębny:

wszystkie elefienty majątku wykazane w oświadczeniu wchodzą w skład
małżeńskiej wspóIności majątkowej

I.
za5oby pieniężne:
'. środki pienlężne zgronadzone w wa]ucie palsyJą: 65oa zł.- ś.odki pieniężne zgromadzone w H:lucie abce), nie do|:yczy

papieIy Wartościowe I PoaiBa lbezPieczeniawa Ąyż?a
L1be4)ieczenia na życie na kąaŁe| 44000 zł



It,
1. Dolr o powierzchni| 12o#l o ąarŁaŚc\: 2oaoooz1tyru] Prawny: yłasaość
2. Maeszkanle o powieł:zchni: 40 fu2, a |łat|aści| 745o0ozłtytuł pra!'ny: r]asłość
3. Gospoc]arstwo IalneI hie doŁyczyrodŻaj gospo(]a.stwaI nie do:x'|o warŁości: Bie dÓxyc; 

_--!'zI| pa\]letz'hn|a| Aźe dÓtyĆzy
rodzaj zabudowy: aże dÓtyczytytuł p.awny: nie dotyezy
z iego tytułu osiągnałen(ęłam) w rokL] ubie9łyn p.Żychód i

' 
oo'1Óo /}.oiol' !: nże dÓLycŻy!' lnne .!eruchomÓś.r.
powierŻchnia: 7) a,o576 ha dzź

2) olo755 o" d";:::" 
z*ud:kaEa daaą @kt 7)

7) 2oooożł 
alka z bldltkiaa gosPadarcz*

2) 300oozł
iyluł pra!'ny: 7)włashość 2)łłasność

ll!.
1. Posia.ialn udzialy

powiato''ych osÓb
uczestniczą takie

Aie dotyczy

l'l spó}kach handlowyĆh Ż udziałem
P dh,.., \ 'Lo pr ?-o . i-o
osobv - no ezy oooo ' ' . ''oę - -' en -

:::i:::::"":::;Ę pakiet Większy niż 10: udziałów w

j :i: [',|,."*;],"2,- e o'' ^ Iok' Lo'óqr/- oo'oo L

::;::'i' ii"'t't.r,-llj.".i::ti:,. " " "", .,źe doxyczy

;"::i:.:i:"" 
osią9ną1en{ęłan) w roku ul,ieg]ym dochód w

Aźe doxyczy

rv.
1. Posia.1an akcje w spó]kach hancl]owych z u.lŻiałen powiato'vĆh

:::?"":::;i ' ji-!) ij;j:.ii 11;,;";,:i'.,: ,..i1:l: "1

die dotyczy
akcje te stanowią pakiet Wleł.

bae dÓtyeży JŻy niż ]t: akcji w spÓice:

;"::i:.:f "::"";:?;:ąłe.( (ęłan) w roku ub'eqł!'a docbód

' ii::;:"T :*:i:"i.':l:;i,"::i'1:l"3;;".**. na]eży po.]ać

;"::i:.:i:'::"';:#:ą1en(ęłan) bJ r:oku ubiegl}m dochód ff



I
NabyłeIL(an) (nabYł nÓj ma}żonek/ z tyłąc:enien nieniaprzynateżneqo do jego ina]ątku odrębneqo) od skafbu Pańs!V7aI
innej pańslwowej osoby pra nejI jednostek samorządu
terytcria]nego/ ich z iązkóH ]Lrb cd ko4Lrna]nej osoby P.a ne]
następujące rnienie' klóre poc]legało Żbyciu w .lIodze przetarqu -a eŻ'poo-' ' d-'e l.o'':-, od Logo:

dżźaŻka bEdot7ea o,0576 I'a rabyta 2a'04.7994r. Ód @rźny ełubczyce

va,
1. Prowac]zę dzia1a]ność gospoda.czą {na]eży podać iorme praljna

or ..Ed io. dz_o to .a. . : Aie dotyczy
osobiście nźe dotyezy
^spÓ ' 'e 2 J'ar osobdl ' Aże datyczy

z tego tyŁułu osiągną]em(ę}an) w roku ubieq}!m prŻychód
i dochÓd w wysokości: nie dotyczy

2. zatządzafu dŻiałalnością gospodarczą 1ub jestem
pr2edstawicie1emt pełnonocnikiem Łakiei d2iaiaLnÓśĆj
' '- 

A _ pocla _ lo'l e pJd4J Ó

,ie doŁycży
osobiście aie doŁycz!
wspó]nie z innynLl osobani nie dotycŻy

z Łeqo tylułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubieofm .]ÓĆhó.J
w wysokÓś.i: ,ie ćlotyczy

vlr.
li spÓłkach handlowych (nazwa, sie.jziba spóLk!) | bie doxyczy

jestem członklem za.ządu (od kiedy) | nźe ćloxyczy

- jeslem czronkiem r.a(]y nadzorcze] {od kiedy) : ,ie aloxrcŻy

- jesŁen członkaen konis]i rewizy]nej (oc] kie.]y) | 'ie dotyczy

Z tego iytułu osjągną]em1ę]an) !' roku uLjiegl}m docdÓd
w wysokości: nże dotyczy

VIIt.
Tnne dochody osiągane z tyŁułu zatludnienia lub inne]działa]ności zarobkowej rub ,ajęć, Ż po.]aniem kwol u;ysXiwanychz każdego !yt]lłu:

żaŁj:'dhieria 702697 J 72zł
diex! IadAego 22257,362ł

z xyxuła żatŻudnżeĄża
@oń! z7ecenia

67757,80zł
4942,40zł

/



IX,
składniki nienla ruchonego o waIlości powyżej 10.000 ztotych (Wprzpadku pojazdów mechanicznych na]eży p;da; .".kę, .;;;i-; '
rok produkcji):
sa ocłżód osobory P.erau]x scedżc 2oo7.'

x,
zobowiązania pieniężne o wartośĆi powyżej 1o.ooo z}otych, w lym."':":^'"'. k'-dytJ i po''V.Zk ' o'o' hol jn\i, d ioLiĆ_ zos _1V_d-|ólone lwol].- Kogo/ b zh

krećlyt konso]źdac!źhy zacźągiięŁy t ró7nże z żoną w PKa }4) a/Głut,czycev ,ź.sokości 45000zł q)łacaay 
'r ratacb fużesięcŻĄyc]It po soó)ł-- 

'''


