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osWlADczENlE MAJĄTKoWE
kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby wydającej decyzje administracyjne

Głubczyce, dnj.a 26' 04.2078 .'
(mie j scowoś ć )

Uwaga :

1. osoba składająca oś!'iadczenie obowiązana jest do zgod']ego z
Prawdą, stalannego i zupeŁnego wf'PeŁnienia każde1 z rub.yk.

2' JeżeLi poszczegó1ne fubryki nie zltajdują w konkletnya
prz)Padku zastosowania, należy wpisąć ''nie dotvczvi''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązaną jest okfeślió
plzynależność poszczególnych składników naj ątkowYch /

dochodóv' i zobowiąŻań do najątku od!ębnego i ea]ątku
objętego małżeńską wspólnością naj ątkoiłą.

4. ośwj-adczenie o stanj-e najątkow.j.n dotyczy EająŁku w kraju i
za g'ranicą.

5. oświadczenie o slanie najątkowfrn obejnuje równj-eż
wierzyte1ności pieniężne.

6. }ł częścj. A ośwj-adczenia Żal.'arte są inforEacje jawne, w

cŻęści B zaś j-nforEacje niejawne dotyczące adresu
zaE'ieszkania składającego oś9riadczenie oraz miejsca
potrożenia nieruc}tomości.

czĘść A

Ja, DiŻe) podpisany(a) , Stanisła:w Rrzaczkowski,
(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony (a) 03.72.7967r. lł Głu.bcżycach
zarząd oświaty I Ku7ŁuŻy i sportu w cłubczycach, d7Eektot

(miej sce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcj a )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnla 7997 r. a
ogranaczeniu pIowadZenia działa1ności gospodarczej przez osoby pełn1ące
funkcje publiczne {Dz. IJ. z 2all r. poz. 1393) oraz usŁawy z dnia B maIca
1990 r. o samoIządzie gminnym (Dz. U' z 2oIl T. poz. 1B75), zgodnie z
aIt-- 2Ąh tej ustawy ośWiadczan, Źe poSiadam wchodząCe W skład małżeńskiej
!.lspólności majątkowej 1ub stanowiące nój mająŁek odrębny:

wszystkie eIementy majątku wykazane w oświadczeniu wchodzą w skład
m ałżeńs kiej wspóI ności majątkowej

T.
Zasoby pieniężne:
_ środki pienięŹne zglomadzone w walucte po]skiejl. '7500 zż
- środk1 pienlężne zgIomadzone w walucie obcej: łie doxyczy
- papiery Wartościowe: po7isa ubezpieczeniorł'a Avżya

UbezpieczeĄża na życie na k!'otę: 44o0o zł

II
1

2.

3.

Dom o powierZchni: 72otć, o waItości: 200000zł
lytuł pIavvny:'własność
MiesZkanie o powieIzchni: 40 m2, o lvaItości: 745000zł
tyŁuł prawny: rŻasnośó
GospodarsŁwo rofne: aj'e dotyczy
rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powlerzchnla: nie dotyczy



o wartości i 'lie dotyczy
rodzaj zabudowy. fiie doŁyczy
tyŁuł pr.awny: nie dotyczy
Z Łego tytułu osląqnąłem(ęłam) w roku ubieqł}m przychód i
dochód w wysokości: nie doŁyczy

4. Tnne nieruChomośc1:
powlerzchnia: 7) O,0576 ha działka zabudovana doE'efu (Pkt 7)

2) 0,0755 ha dziaŻka z bldrnkią giospodaiczym'
o warŁości: 7) 2o000zł

2) 300o0zł
tvtul plawny: 7)własność 2 ) wŻasnośó

1II.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych Z udzjałem

powiaŁowych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, w których
uczeslniczą takie osoby - na1eży podać llczbę 1 emitenŁa
udzrałów:
nie doŁycży
udzlały Łe stanowią pakiet więksŻy niż 10t udziałów w

spó}ce I nie doŁyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegł}m dochód w

wysokości: nie dotyczy
2. Posiadan udzlaly W annych spółkach handlowych _ należy

podać 1aczbę i em1tenta udziałów:
nie doŁyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubleqłyTi dochód !i
wysokości:
Ąie doxyczy

rv.
1. Posladam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiaŁowych

osób pfawnych lub przedsiębiolców/ w których uczesŁnicZą
tak1e osoby _ należy podaĆ liczbę i enitenŁa akcji:

nie dotycŻy
akcje te stanowią pakiet większy nLż laż akcji w spółce:

Ąie doxyczy

Z tego Łytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległ\'m 'lochód W

Wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać
1iczbę i emltenta akcji: nie doŁyczy

Ż tego tytułu osląqnąłen(ęłan) w roku ubiegł]'m dochód w

wysokośc1: 'lie dotyczy



Nabyłem(am) (nabył lnój malżonek/ Ż Wyłączeniem nlenia przynafeŹnego do
jego nająŁku odrębnego)od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej/
jednostek samorządu terytollalnego/ ich związków I komuna]nej osoby
pIawne] 1ub związku met ropoli t alnego następująCe mienie, które podleqało
zbyciu w drodze pIzetargu _ należy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od
kogo :

dzżałka badow7ana 0,0576 ha nabyŁa 28.04.7994r- od Geiny Głubczyce

vr-
1. Pror./adzę działafność gospodarczą (na1eży podać formę prawną

i pfzednLiot działafnoścl) i Ąźe doŁyczy
- osoblścle 'lźe dotyczy
- wspó]nie z inn}łri osobami nie dotycży
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły1n przychód
i dochód W Wysokości: 'lie dotyczy

2. zaJ:ządzam dziala1nością qospodarczą 1ub jestem
przedstawiciefem/ pełnomocnikiem takiej dz i ał a] ności
(na1eŹy podać formę prawną i p].zedm1ot działalności):

Ąie dotyczy
- osobiście Ąże dotyczy
- Wspólnie z innyml osobaml nże dotycŻy
Z tego tytułu os1ągnąłen(ęłam) W ].oku ubiegł1m dochód
w wysokości i nże dotyczy

VII,
W spółkach handfowych (nazwa, siedzlba spółk1)i r.ie dotyczy

- jestem członkiem zarządn {od kiedy) i Die dotyczy

_ jesŁem członklem rady nadzorczej (od kiedy) i Ąie dotyczy

- jesten członklem komls]r rewizyjnej (od kredy) | nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ę1am) w roku ubiegłyrn dochód
w wysokośCi: nie dotyczy

\rITI.
Inne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienla Iub innej
dzialalnośc1 Zarobkowej lub za;ęĆ, Z podanlem kwot uzvskiwanvch
z każdeqo tytułu:

zaxindnienia 705866,56żł
dżety radnego 22246 | 682Ż

dochody żony:
z tytału żaŁfi)dnżenia 64859,47zŻ
umowy zlecenia i autorsłie 5008,40zł



a--

TX.
składniki mienia luchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (W

przypadku pojazdów mechanicznych na1eży podaĆ markę/ model 1

rok produkcj i ) :

saf,.,chód osobo'wrl Rena1'17Ł scenic 2o07r'

x.
Zobowiązania pieniężne o wa]:tości powyżej 10.000 z1otych/ w Łym

zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz walunki, na jakich zostały
udzie1one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
Wysoko ści ) :

iredyŁ konsolid'acr.jny zaciągTrięŁy vspó7nźe z żoną 'v PKo bp o,/Głubczyce
'w wsokości 3o0OOzł spłacaĄy'w raŁach miesięczaych Po 300żł


