osWlADczENlE MAJĄTK
{łaital zastęp€y

wĘ

,

kierownika jednostki organizacyjnej

gminy,
rvydgjqeej deeYzje-odministre€yin€-łł.imł€

iuł+oił&|

Poznań. dnia l2.03.20l3r.
Uwaga:

l.Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia każdei z rubryk

z

prawdą, starannego

i

zupelnego

2.'leżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ,,4Ę
dotyczv".

3.osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprrynależnośćposzczególnych składników
majątkowych' dochodów

i zobowiązań do majątku

odrębnego

i majątku

objętego malżeńsĘ wspólnością

majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6.W czgściA oświadczenia Zawart€

są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającęo oŚwiadczenie oraz miejsca położenia ni€ruchomości.

CzĘs C A
JANUSZ KACZMAREK

Ja, niże j podpisany

i naz

wisko o.az naz\ isko rodo\e)

26 stycznia 1955 roku w Brzegu

urodzony

na

(rmiona

SZKOł.A PoDSTAWoWA NR l9 lM. STANlSŁAwA sTAsZIcA
oSIEDLE oŚWTEcENTA
Poznań

stanowisku:

DYREKTOR SZKoŁY

(mictsce zatrudnienia, stanowrsko lub tirnkcla)

z

po Zapoznaniu Się Z przepisami ustawy

dnia 21 sierpnia 1997 r.

o

ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz' 679. z l 998 r. Nr
l l 3, poz.

71

5 i Nr 162, poz. 11Ż6, z 1999 r. Nr 49' poz. 483. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr

l13, poz. 984 i Nr Żl4, poz. l806) oraz ustawy Z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z200l

r.

Nr l42. poz. l59l oraz z 200Ż r. Nr 23, poz. 220. Nr 62' poz.

poz. 1271

iNr 2l4'

poz. 1806),

Zgo<]nie

558,

Nr l13. poz. 984' Nr l53'

Z ań. 24h tej ustawy oświadczam. Że posiadam wchodzące

w skład małŹeńskiei wspólności majątkowej

:

I.

lt

Zasoby pieniężne:
-środki pienięzne zgromadzone w walucie

polskiej:

_środki pieniężne zgromadzone w walucie

obcej: NIE DOTYCZY

59l55'00 zł

-papiery wartościowe:NlE DOTYCZY
na kwotę:

II.

l.Dom o powierzchni:

NlE DOTYCZY

m2,o

wańości: NIE DOTYCZY

NIE DoTYCZY

l}4uł prawny:

ló0 TYS Zł'
2.Mięszkanie o powierzchni: 60 m2, - o wartości:
tytuł prawny:

UMOWA NAJMU ZKZL

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

NIE DOTYCZY

DOTYCZY

o wańości: NIE

-

powierzchnia: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
NlE DoTYCZY

rodzaj zabudowY:
t}tuł prawny:

przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym

4.lnne nieruchomości:

powierzchnia: DOMEK LETNISKOWY 32 m'
NA DZIAŁCE REKREACYJNEJ 303 m'
o

wańości: 39

tys.

zł

o.tułprawny: wsPoŁwŁAŚClCIEL
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

_

należy podaó liczbę i emitenta

udziałów: NIE

DOTYCZY
2/

udziały te stanowiąpakiet większy niż l0olo udziałów w

spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

_

należy podaó liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0%o akcji w

akcji: NIE DOTYCZY

spółce: NIE DOTYCZY

Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego, ich

zwiąków lub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -

należy podać opis mienia i datę nabycia, od

kogo: NIE

DOTYCZY

vI.
l.Prowadzę działalnośćgospodarc

NIE

z{

(nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

DOTYCZY

-osobiścieNIE DOTYCZY
-wspólnie z innymi

osobami NIE DOTYCZY
3/

Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w

wysokości: NIE

DOTYCZY
2.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

działalności):NIE DOTYCZY

(należy podaó formę prawną i przedmiot

-osobiście NIE DOTYCZY
-wspólnie Z innymi osobami

NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w

wysokości: NIE DOTYCZY

VII.
l.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zauĄdu (od

NlE

kiedy): NlE DOTYCZY

-jęstem członkiem rady nadzorczej (od

kiedy): NIE DOTYCZY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

Z tego t\ĄUłu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w
2.W spółdzielniach:

NIE

DOTYCZY

wysokości: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

_jestem członkiem zarządu (od

_

DOTYCZY

kiedy): NlE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej (od

kiedy): NIE DOTYCZY

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy): NIE DOTYCZY
4l

Z tego t}tułu osiągnąłom w roku ubiegłym dochód w

wysokości: NIE DOTYCZY

3.W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

-jestem czlonkiem zarządu 1od

NIE

DOTYCZY

kiedy): NlE DOTYCZY

-jestem członkiem rady nadzorczej (od

kiedy): NIE DOTYCZY

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w

wysokości: NlE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody osiągane Z t}.tułu zatrudnięnia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

tfułu:
DocHoD UM.ZLECENIA INNE
ŁĄCZNY _

kwot uzyskiwanych Z każdego

MoJ
84.974'84

zł

0,00 zł
562'27 zł

85.537'll

zł

ZONA
40.071'08 zł

0'00 zł
0'00 zł
40.o7l,08 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podaÓ markę, model i rok

produkcji):

ToYoTA AvENsls l.ó

2003 RoK

5/

X.

Zobow\ązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredy'ty i

poĘczki oraz warunki'

na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

NIE DOTYCZY

czĘŚc B
60.542 POZNAN

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

UL. K. JANICKIEGo Ż2 All
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II częściA (adres):
t.
Ż.
3.

4.

BŁAŻEJEWKo KoŁo BNINA_KoRNIKA

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

PoZNAŃ 12 MARZEC 2013 RoK

(

.t,

(mlejscowość' data)

l
2

3

Niewłaściweskreślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rołnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad n adzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

6/

