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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby wydającej decyzje administracyjne

cłubczyce, dĄLa 27.o4.2075 x'
(miejscowość)

Uwaga :

1. osoba składająca ośviadczenie obowiązana jest d'o zgodnego z
p!a}'dą, starannego i zupełnego tł)rpełnienia każde) z !u.bryk.

2. Jeżelj- poszczeqólne rubryki nie znajdują w konkretnf/D
prz}T)adku zastosowania, naleźy wpisaó |lnie dotyczyl'.

3. osoba sktadająca oświadczenie obow]-ązaiE-JEEE okleślić
prz}rna]"eżność poszczegóJ'nych skladnj.ków na]ątkotłych,
dochodó9l i zobowiązań do najątku odrębnego i najątku
objętego nałżeńską r'spólnością toajątkową.

4. oświadczenie o stanj'e tlająlkowf.n dotyczy majątku w kraju i
za granicą.

5. oświadczenie o stanie nająŁkorłf'n obejnuje również
wie!zyte1ności pieniężne.

6. w cuęści A oświadczenia zawalte są inforlacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
za-EiesŻkania skŁadającego oświadczenie oraz mie]sca
Położenia nieruchomości.

Ja, niżej podpisany(a) , stanźsław Ktzaczkowskż,
(imiona i na zwi s ko

oraz nazwlsko rodoL.re )

uIodzony (a) 03.72.7957r. v Głu.bczycach
zatząd ośwlaty, Ku7Łur! i sPortu w Głu.bczycach,

dyrektor
(maej sce zat rudni eni a,
stanowisko lub funkcl a )po zapoznaniu srę z przepisami ustawy z dnla 21 sierpn1a 7991 r . oograniczeniu prowadZenia działa1nośc1 gospodarczej przez osoby pe}niące

funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 6"79, z fgg} r. Nr 113, poz. 715 iNr 162' paz. 1126, z !999 l. Nr 49, poz. ĄB3, z 2Oaa r. Nr 26, paz. 306araŻ z 2aa2 r. Nr 113, paz. 98Ą r Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy ' a.'iu Bmarca 1990 r. o samorządzie gminnym |DŻ. tJ. z 2o01 r. Nr: 142, poz. 1591araz z 2aa2 r. Ni 23, paz. 22A, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 r NI 2IĄ, paz. 18o6), zgodnie Z arŁ. 2ĄIL tej ustawyośWiadczam, że posiadam lvchodzące W skład małżeńsk]_e] wspótności
majątkowej ]ub stanowlące mój majątek odrębny:

wszystkie elementy majątku wykazane w ośWiadczeniu wchodząw skład
m ałżeńskiej wspól n ośc i m ajątkowej

T.
Zasoby preniężne:
- środk.r pieniężne zgIomadzone w walucre polskle] : 7500 zł- środkl pien.Iężne zgromadzone w lraLucie obcej: riie d'oxyczy
- papiery waIŁościowe: po]-isa ubezpieczeniova cofrercża7 tlnion

Ubezpżeczenźa na życie na kwotę: 44000 zł



II.
1. Dom o powierzchni: 72Ń, o wartości: 2Oo00Ozł

ty!u} prawny: vłasność
2. MiesZkanie o powieIzchni: 40 m2, o WaIt'ości: 7450oozł

LyLuł prawny: tłasność
3. Gospodarstwo rolne: Ąie dotyczy

rodzaj gospodaIstwa: nie datyczy, powielzchnia: Ąie doŁyczy
o !'artości: nie dotyczy
rodzaj zabudowyi nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}łn przychód i
dochód w wysokoścj-: rrie dotyczy

4. Inne nieruchomości:
pow.ierzchnia: 7) o,0576 ha działka zab1o'do|.a'r'a d@ą' (pkt 7)

2) 0,0755 ha działka z buą,l*ź@ gospodarczya
o wartoścl : 7) 20o00zł

2) 30ooozł
tytuł prawny: 7)vłasĄość 2) vłasność

T]T.
1. Posiadam udziały w spÓlkach handlowych Z udzj_ałem

powiatowych osób pla!'nych fub przedsiębiorców/ !' których
uczestniczą takie osoby - na1eży podaĆ liczbę i_ emitenta
udziałÓ'v:
Ąie dotyczy
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10z udziałów w
spółce: Dźe dotyczy
Z tego tytułu osiągnął em (ęł am) w roku ubiegł},T dochód w
wysokości; Ąie dotyczy

2. Pos-iadam udziały w innych spółkach handlowych - należy
podaÓ liczbę i emit'enta udziałów:
nie dotyczy

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłarn) w loku ubiegłym dochód w
wysokości:
,rie dotyczy

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand1owych z udziałem powiatowych

osób prawnych 1ub pr zeds i ębi oIców/ w których uczestniczą
takie osoby - na]eży podać ticzbę i emltenta akcji:

rrie doŁyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10t akcji w spÓłce:

nie dotyczy

Z tego tytu}u osiągnąłen(ęlam) W roku ubiegł}m dochód w
wysokości: rrie doŁyczy

Posiadam akcje w innych spółkach hand]'owych _ należy podać
liczbę i emltenta akcji; aie doLyczy

Z teqo tytulu os i ągnąłem (ęłam) i' r:oku ubiegłyn dochód !'
wysokości: 'lie dotyczy



/
Nabylem(am) (nabył mój małżonek, Z Wyłączeniem mienia
prZyna1eżnego do jeqo majątku odrębnego) od skarbu Państwa'
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoIządu
terytorialnego, ich ZWiązkÓW 1ub od komunalnej osoby pra!'nei
następujące mienie, które podlegało zbyclu W drodze p!zetargu -
na1eży podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

działka budov7ala 0,0576 ha nabyta 28.04.7994r. od @iny Głvbczyce

vr.
1. Prowadzę działafność gospodarczą (na1eży podać folmę prawną

i przedmlot dzialafności) i ''ie doŁyczy
- osobiście 'lie datyczy
- wspó]nie z innyml osobami 'lie dotyczy
z tego tytu}u o5iągnąłem(ę1am) w Ioku ubiegł}m przychód
i dochód w wysokoścl ; ,rie doŁyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
pr zedstawlci el em, pełnonocnikiem takiej działafności
(na]eży podać formę prawną i przedmiot działafności):

'Jie doŁyczy
- osobiścle nźe dotyezy
- wspólnie z inn),mi osobami 'lże dotyczy
Z tego tytulu osiągnąłen(ę1arn) w roku ubiegł!'m dochÓd
w wysokości: Ąie dotyczy

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spó]ki)| nźe datyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) i Ąie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) i ',ie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kledy) |. '',ie dotyczy

Z teqo tytułu osiągną}em(ęłam) w Ioku ubiegł],m dochód
w !.iysokości: Ąie dotycży

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnlenia 1ub innej
dzialalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot uZyskiWanych
z każdega t ytuł u:

zaŁa)'d':żenża 709887,23zł
dżety rad'rego 27948,23zł

dochody ż ony:
z tyŁułlt zatŻudnżenia 59274,34zł
1lfuo'r1, z7eceĄia 3476,002ł

dachód ze sF>rzedaży doą1 7500002ł
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