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9 7, . . kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy,  < 

Pawlowice 25 01.2013 
(miejscowoif) (dnia) 

UWACA: 
I .  Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehienia 

kazdej z mbryk. 
2. Jeteli poszczeg6lne mbryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisaf ,,nie dotyczy". 
. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest okreSlik przynaletnoik poszczeg6lnych skladnikow 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majqku objetego malteliskq wsp6lnoSciq 
majqtkow* 

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicg 
5. OSwiadczenie majgkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pieniptne. 
6 .  W czcSci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czcSci B zaS informacje niejawne dotycqce adresu 

zamieszkania skladajqcego ~Swiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomoici. 

Ja, nizej podpisany(a). Jacek Ireneusz Kowol 
(imiona i nazwisko oraz nanvisko rodowe) 

.......... .......................................... urodzony(a) 23 paidziernika 1959r w Rybniku 
Zesp61 Szk6l Og6lnoksztalcqcych im. Jana Pawla I1 w Pawlowicach, dyrektor 
......................................................................................................................... 
............................................................................................................... 
................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

(miejsce zatrndnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici 

gospodarczej przez osoby pehiqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i 
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 orazz2002r.Nr23,poz.220.Nr62,poz. 558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 1271 i Nr214, poz. 

1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeliskiej wsp6lnoici 

majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny: 

I. Zasoby pieniqine: 
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 11 OOOzl wspilnie z ion? 

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy. 
papiery wartoiciowe: nie dotyczy 

........................................................ na  kwotc: nie dotyczy 



11. 
1.  Dom o powierzchni: 126 1x12, o wartoici: 400000~1 tytul prawny: wsp6lnoSf majqtkowa z ionq 
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoici: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy 

o wartoSci: nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nie dotyczy 
Z tego tytuh osirlgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokobi: nie dotyczy 

4. Inne niemchomoici: 
a) powierzchnia: dzialka 713 m2zabudowana domem z pkt 1 

o wartoici: 50 000~1. 
tytul prawny: wsp6lnoSC majqtkowa z ion? 

b) powierzchnia: dzialka 1287 mZ 
o wartoici: 40 000~1. 
tytu1 prawny: majqtek osobisty, darowizna od rodzic6w - akt notarialny z 24.11.2011r. 

111. 
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podaC liczbq i emitenta udzialow: 
......................................... nie dotyczy ...................................................... 
..................................................................................................................... 
udzialy te stanowiqpakiet wiqkszy niz 10% udzia16w w sp6lce: .. .nie dotyczy 
..................................................................................................................... 
Z tego tytulu osirlgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: .. .nie dotyczy 

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy 
..................................................................................................................... 
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% akcji w sp6lce: .. .nie dotyczy 
..................................................................................................................... 
Z tego tytulu osis\gnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: .. .nie dotyczy 

v. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku 
odrqbnego) od Skarbu Panstwa: innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore 

......... podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo: 
................. .nie dotyczy 



VI. 
I21 ......... 1. Prowadzq dzialalnoit gospodarczq (nalezy podad fomg prawn* i przedmiot dziatalnoici): 

.......................... .nie dotyczy 
- osobiicie ....... .nie dotyczy 

. . . . .  - wspolnie z innymi osobami .nie dotyczy 
...... Z tego tytuku osiqgnqkem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoici: nie dotyczy 

..................................................................................................................... 
2. Zarzqdzam dziakalnobiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnoici (naleiy podad formg prawn% i przedmiot dziatalnoici): nie dotyczy 

......................................................... - osobiicie.. ... .nie dotyczy 
................................................................................................................ 

- wspolnie z innymi osobami ..... .nie dotyczy .......................................... 
................................................................................................................ 

Z tego tytutu osirlgnqlem(7lam) w roku ubieglym dochod w wysokokci: .. .nie dotyczy ........... 
............................................................................................................. 
VII. 
1. W spbtkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
................................................................................................................ 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
............................................................................................................... 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy 
.............................................................................................................. 

Z tego tytuh osirlgnqlem(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 
.................................................................................................................... 
2. W spoldzielniach: nie dotyczy 
.................................................................................................................... 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

. ............................................................................................................... 
- jestem czlonkiem rady nadzor~zej[~'  (od kiedy): nie dotyczy 

................................................................................................................. 
- jestem czkonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

................................................................................................................ 
Z tego tytulu osislgnqlern(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyc zy. . .  ............ 

............................................................................................................. 
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoiC gospodarczq: nie dotyczy 
............................................................................................................... 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

................................................................................................................ 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

.............................................................................................................. 
- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

.................................................... 
............ Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochbd w wysokoici: nie dotyczy 



VIII. Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqC, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytuh: ........................................................... 
Doch6d z tytulu zatrudnienia w Zespole Szk61 Og6lnoksztalcqcych im. Jana Pawla I1 
w Pawlowicach 91 749,46 zl 

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w 
mechanicznych nale j podad mark?, model i rok produkcji): ................................................... 
... samoch6d osobowy Mitsubishi Colt z 2008 roku wart066 18 000 zl wsp6lno6f majqtkowa 
z ionq 

X. Zobowiqzania pienipzne o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnipte kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w 
jakiej wysokodci): .................. nie dotyczy 


