
os]/VlAD czEN l E MAJ ĄTKoWEkierownika jednostki organizacyjnej gminy or". o"oby wyaające; decyzje administracyjne

Głu.bczyce, drria 12.04.2a76 r.
(m1elsco\,'ość)

Uwaga :

1. osotla składająca ośq/iadczenie obowiązana jest do ŻgodIlego zprawdą, starannego i zupełnegro w1pełnreniJ iażaej z rutlryk '2. Jeżeli poszczeqófne 
:ubryki "i" '"":a"iu_* konrreunyrnprzlpadJ<u zastosowaoia/ na1eży wpisaó i.ri" Jo!y"311.3 " osoba składająca oświadczenie oń;i;;"ffit okreś1ićprzynaIeźność pos zczegó1nych skład;rików 

^ii uało"1."r.r,dochodów i zobowj-ąŻań do majątkrr 
"d"u;;";;,I maf ątk.rr

' 
objetego Ęałżeńską wspólnością rnająttowi]- 

_

4. oświadcŻenie o stani
za graniclą. 

_e mafątkow1Ąn dotycŻy na]ąŁku w kraju i
5. oświadczenie o stanie najątkowyrn obejnuje równieźwierzytelnoscr p_Lenrężne.
6. W części A oswiadcŻenia zawarte są informacje fawne/ wcześci B zaś informacje niejawne j"a"".i"" -]o.".t.

Żamieszkania składająceg.o oświadczenie o.".-.'"1"".poJ ożenIa ni eru chomoscl

czĘść A

!-a/ liżej podplsany(a) , StanisŻaw K?zaczkor.ski,
(1n1o1']a i naŻ'.l Lsko

rircrizony (a) a3. 12. 1961r. ."'łrL7i|i1^7!. '"o",,.,
Zarząd oświaty, Kufxu]:y i sportu v GŻu.bczycach,

dyt:ekXo:E
(111eI sce z at ruclni eni a,

s lar or"rl s kc lLrb funkci F )po zapoznanau sie z nr zepasa-.n1 u-taL., z d.rra 21 srerpnia 1997 r. oograniczeniu pror"adzenia dzaaia]noścr 'n."oJ..l..'a 
pfzez osoby pełnrącetunkcje pub]icŻne l'Dz' I]^.- Nr 106, p".. "eii,'..}-i198 
r. N. 113, poZ. 715 jNl 162' paŻ. 1L25, z 1999 r. _Nr. ąó, por.'iai,'z zaao r. Nr 26' poz. 306oraz z 2aa2::. Nr 113, poz. 984 i Nr t11, po.. iAOOI oraz usi,a,ry z dnra gnarca 1990 f . o samoIZądz1_o gnjnnyrn t,lz.'. is'.'.'rur, ,. |.]r 7Ą2, poz. 159]araŻ Ż 2|)2 r. Nr 23, D.z ' 2?.C, Nr 62, !]oŻ '' irr, u. 713, paz. 981, Nr153, poz. 12f] r Nr 21Ą, paz. 1806)' .;;;;'. z arI:. 2Ąr) tej L]stah'VośL'ladczam, że posaadam !'choczace 'J skiac ma}żeńskie'] wspó1nościma]atkowej fub stanowiące mó] na]ątek oa.enr.'v,*..

Wszystkie elementy majątku Wykazane W ośWiadczeniu Wchodzą W skład
m ałże ńs ki ej ws pó l n o śc i m aj ątkowej

T.
Zasoby pl ellie2ne:

środkr pienieżne zg.oinadzone ,.' 
'.,alucie i].]skie.. I B5a0 zŻ

:::?:1.,":::i:.::: i::"l"g1"ne 1,,l'iarucie ir.."t, -,," dotyczyy'uPltly h'dItosc1oL.Je: po7isa ubezpiecżeniowa AvivatJbezpżeezeĄia na życźe na kwotęi 44aao zł

/t

-r'L--



T1 .

1. Dom o powierzchnii 720ą2, o Wa.tości 2ao000zż
l] o'a^r7yi własnasc

2. MresZkanie o powierzchnii 40 m2, o WaItości: 745Oo021
-1r L l pJ aw, ,'. vŻasnÓsc

). Gospoda's ao ro 'e: nie datyczy
].odzaj gospodarstlva: n1e dotyczy, powierŻchnaaj ,ie doxyczy
o Wartości: rlże dotyczy
' aŻa _oouoo^ 'i nie doxyczy
tyŁuł prawny: nźe dotyczy
Z lego tytułu osiąqnąłem(ę}am) '".1 roku ubaegł}m przychód i
dochÓd '.{ wysokości i Ąie dotyczy

4. Tnne nieIuchomoścj:
powleIzchn1a: 7) o,0576 ha dziaŻka za.badowaDa dox1eIl (pkx 7)

2) 0,0155 ha działka z bud1,nkiea' gospodarczw
o Wartośc1 : 7) 200002ł

2) 30 000zł
tytuł prawny: 1)własnaść 2) własność

11r .

1. Posiadam udŻia]y W spółkach handtowych Ż udziałem
po!./ratowych osób prawnych fub prŻe(ls1ęb1orców, w których
uczeslniczą takie osoby - należy podać 1:lczbe i emrtenta
udziałóLv:
Ąie doxyczy
udziały te stanowią pakiet Wiekszy niż 1o? udziałóW !.j

spółce; lrie dotyczy
Z tego tytułu osiąqnąłem(ęłan]) w roku ub1egł}m dochód w
Wysokości: nie dotyczy

2. Pos1adam udz1ały W innych spó}kach handfo!,rych na1eży
podać llczbę 1emitenta udz i ał óW:
nże datyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubaegłym dochód W

Wysokości:
nie dotyczy

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z uclzlałem pow1atowych

osób pIawnych 1ub przedsiębiorcóli/ W których uczestniczą
takie osoby - należy po.lać 1iczbe i '.miŁenta akcji:

r.rie datyczy
akc]e te stanowią pakret Wiekszy niż 109_. akcji w spółce:

Ąie datyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqł}m dochód !.'

'vyso 
kości i I]ie daŁyczy

2. Posiadam akcje 'v annych spółkach handlolrych - na]eży poclać
1iczbę r emitenta akcji: nie dÓxyczy

Z tego tytułu oslągnąłen(ę}am) W roku ub1egłym dochód w
Wysokoścr: ,ie dotyczy

lą4It'
,/
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NabyŁem(am) (nabył mój małżonek, z !'yłącŻeniem mienja
|::1l"]:-'i:n. do ]ego ma]ątku oalęnneqoi .J_śłu.l" Państwa,1nne] panstlvowej osoby pra''ne], jednośtek samorzaduterytorialneqo, icin zwaązkÓw iun'oo ło.un.i,'u]_o"oou p.awne]następujące mienie, ktore poc]teqaio ,b5..u ; arodze prŻetarqunależy podać opis maenia i oatę nabycra, 

-.o 
r"i",

dzźałka budow7ana 0,0576 ha na}>yta 28.04.19g4r. oC] G'lriIry Głu.bczyce
vr.
1. Prowadzę działa1ność qospoClarczą (na1eży podać foImę plawną1 p].Żedrriot działalnoścrl , ,,i" i"ty".y'' ,"'

_ osobt ści e Ąie dotyczy
wspó]nae z innymr osobami nie dotyczyZ tego-t],tu}u osiągnąłem(ę}am1 

' roiu 
_urieqłyrrl 

pfzychÓdj doc.oo ^ l,. v' o _oś 'r .' nie doŁycŻy "'' a

. Zo '7 adz-1 dzj-La.na
przedsra,,ricier"., 

":ii:^:ff 
i;iil'i:-i:! llijilr,'...,(na]eży poclać fo].mę prawną l przedm1ot dzia1alnoścr):nie dotyczy

- osobiścle nie dotyczy
Wspófnle Z innym1 osobami 

'lie datyczyZ tego. lytufu osiągną}em(ęłarn) w roku uiiegłyn rlochódw wysokości: 7:źe dotyczy

VII .

W spółkacn handlo!^7ych (nazwa' s1eclZ1ba spółki) i ĄJ'e datyczy
- jestem członkiem zarŻadu (od kiedy) , Ąie dotyczy
- jestem członkiem rady naclŻorcze] {od kiedy) : n1e doxyczy
- jestem członkiem korni sj i rej,.lizy]ne] (od kiedy) : nże dotyczy
Z teqo. tytułu os1agnąłem(e}am) W roku ubleqłym clochócl\,' wysokości i nie dotyczy

\/TII.
Inne dochody osiąqane Z tytułu zatrudnien!a fub 1nneJdZra}a1ności Zarobkowei 1ub za]ęć, , poaul'i.^*i'Jt uzyskrwanychz ka żdegr: tytr]łu:

zatrudnźeĄźa 102975,4321
diety radneqo 22050, 00zł

dochody żony:
z tytułd zatrudnżenia
uinow zjeeenia

67744,83zł
622 7 ,2azŻ



IX,
składn1ki mienia ].uchornego o WaItości powyże] 1O.000 Złotych (h
pfZypadku po]azdó1'' mechan1cZnych na]eży pociać markę, mode] i
ro,{ produ kcl 1) :

samochód osobaw ReĘau_Zt Lagxna 2002r'

x.
Zobowaązanaa pieniężne o ldartości pol,..lyże l 10.0o0 złocych' W .]/n
zaciąqnięte k].edyty i poŻycZki olaŻ !'alunki, na ]akich Zosta]y
udziefone ('nobec koqo, !v Zl^7iąZku Z jakin zda!Żeniem/ '".j ]akiej
l"lvsokcścr ) :

kredyt koasÓ7idacy1Ąy zaciąqlięty .wspólnie z żoną w PKo bp o/Głubczyce
w wysokośei 45000zł sp1acany 'rł ratach miesięcznych Po 3o0zł


