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wójta' zaslępcy rvójta' sekretarza glniny' skarbnika gminy, kierorvnika j€dnostki organizacyjnej gminy'

osoby zarządzającej i c?-łonka organU zarządzającego gminną osobą pra$ ną orrŻ ośobJ \lydającej d€Ćyzj€
administracyjn€ w inieniu wójta.

oswLĄDcZENIE }'AJATKowT]

Głubczycc ' dnia 06'03'20]7 r.
Uwagal
]. osoba skladajaca ośwjadczenie oboviąŻanajest do zgodnego Ż prawdą' starannego j zupehego \ł}peŁrienja

każdej zrubrył'
JeŻe]j poszczegóIne rubr}'kj nic Żnajduja w tonketnym prz)padku zas1osowania nalezy Npisać ig
dotvczv".
osoba składająca oś\łiadcŻenie obowiąZanajes1 okreś]ić przyra]eŹność poszczególnych sk]adników
lnajątko\łych' dochodós, i zobowiązań do maja1ku odrębnego i majatku obietego nra]Żeńska lłspólnościa
mająrko\łą'
O{$ adL,en:e r"Ja.ko$eoory./ nriq-(J q ,r.JL /aF"acq
ośyiadczenie mają*owe obcjmuje IównieŻ \ł ierzytclnośc j pienjężne'
w cŻęścj A oświadczenia zawate są infofinacje j awn e, $, częŚci B ŻaŚ info.macje niejaMne doĄ'czącc
ad'esu zanieszkanja składa.jqcego oświadczenie omz1niejsca położenia nieruchoności'
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CZĘŚĆ A

Ja' niz€j podpisan} (a),JERZY WACHoW]AK

ulodŻlln) (a) ]j 02 ]951r' w cłubcz]lach
(nniona i nazwisko oraznazwisko rodovel

SKARBN]K GMINY

( miejsce zatrudnie ia. stanowisko lub funłcja )

po ZapozEt}ix się Z przepisami ustawy z dniź1 sierynia ]997I' o ogałiczeniu plorvadzenja dŻiałalności
gospodsrczej przez osoby pelniace tunkcje publiczne ( Dz. U. Nr 106,po2.679- z 1998 r. Nr 1l3_ poz. 71j -
Nr]62,poz t126.Ż]999I'NI49'poz'48],z2000r' Nr26.poz'306'z2002r'Nrl13.poz'.984,Nr214.
poŻ' ]806 ) oraz uslawy z dnia 8nralca]990r'osamożądzjeeminn}m(Dz'lj.z2o0trNr142'poz. 159l'
Zpóźn' zllriananri ) zgodnie z art' 24h tej ustawf oświadcŻarn, że posiadam wcbodŻące 1\ skład ma]żeńskiej

wspólności majątkolvej ]ub stanowiące mój rnajątek odrębn}:

t.
ZaSoby pjenięzne:
_ śIodłj pjeniezne zgromadzone rv wa]ucie polskiej:

Lokaty banko\ł'e 70155,03 zl
1'7 485'12 zł

środki na rachunku bjeżą cym 1912.26 z1

3 ,t43 
3A zt

wkład w kasie zaponrogowo pożyczkowej 2 160 zl'
)7102

' Środki pienięme zsromadzone lv wa]ucie obcej: nie doryczy
_ papiery wartoŚciowe: obl;gacje skarbu państlva
na krvote: nie dotyczy

lt.
1' Dom o powjerzc]mi: i ]4 nr', o wartości] ok' 340 000 z]

tytulprawny: wspóhvłasnośćnałżeliska
2. Mieszkalrje o powjeŹch]i: nie dotycł mj' o watosci: nie doq'cz1,

|auł pra\łrly: nie dotyczy
3. Gospodarstwo.olne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy 
' 
polvieżchnia: nie dorycz\'

o war1ości: nie dol'v-czy.
rodzaj zabudo{}: nje dotyczy



t}łuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osjągnąlem (łam) w roku ubieg]ym pzyc]ród i dochód w wysokości: nie doĄ'czy

4 Tnńe njenlc}omości:
po\l,ielzchnia: działka pod domem 1,76 ara
o wańości: ok. ]ó 000 zł
t}'tuł prawnyj wspóhvłasność nałżeiska

Ilt.
1' Posiadam udziały w spółkacb handlo'\łych należy podać liczbę i emitenta lldziałów:

nie dotyczy

udziały te stanoY.ią pakiet większy niż ] 0 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego ł1ułu osiągnąłen (lam) w roku ubiegł]Tn dochód w \łysokości: ' nie dotyczy

IV.
1' Posiadan akcje w spółkaclr handlo\łych należy podać liczbę i emitenra akcii:

ni€ dotycz'v

akcje te stanowią pakjet większy njż 10% akcji w spó]cei nje dolyczy
Z t€o ł'tuh osiągnąłem ( łam ) w roku ubieglyn docbód w u!'sokości| nie dotyczy

Nabyłen (łam)'( nabył mój małżonek, z vyłączeni€m mjenia prz}naleznego dojego majątku odrębn€go) od
skalbu Państwa' innej pństwow€j osoby prawnej, j€dnostek samorądu ler]tolialnego, ich z\łjązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie' Iśóre pod]egało zbyc;u w drodze przetalgu na]eży podać opis
mienia i datę.aĘcja, od kogo:

nie dotyczy

vl.
] . Prowadzę dŻiałalność gospodarczą ( na]ezy podać fonnę praMrą i pz€dmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspó]rie z imymi osobami nie dotyczy
Z tego qtulu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: nie dotyczy

2' ZalądzAIL dziala1nością gospodalczą lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziala]noścj
( na]eĄ' podać formę prawIą i plzedmiot działa]ności )

nie doryczy

- osobiście' nie doq'czy
- wspó]nje z innymi osobami nje doryc4'

Z tego b4ułu osiągnąłem ( łaln) w roku ubiegł]'m dochód w wysokości: ' nie doryczy

vll.
w spólkach handlo\r}ch ( nazwa. siedŻiba, spółki):

nie dotyczy

'jest€m c'onkiern zarŻądu ( od kjedy ): nie doĘ'czy
- j€st€m c'oDkiem rady nadzorczej ( od kiedy)| nie dotyczy
- jestem czlonldem komisji rewizyinej ( odkjedy): nie dotycz]'
Z tego ry,tu]x osiągnąłem(łam) w Ioku ubjegbm docnód w wysokości: .ie dotyczy
2' w spóldzie]niach:

nie dotycz]



- jestenr Ć,-łonkienr zaJzadu ( od kjedy ): nie do1}cz'V-- jestem członkiem .ady nadzrlcz€j ( od kiedy ): nie dotyczy'- ieslem cŻłonlienr komisjj rewizinęj ( od kiedy ): nie dolyczy

a i:99 
q"]łl osiągną]en ( lam ) w roku ubiegl-lrn dochód w \,)śokości: ni€ doBcł-

3. w fundaciac| prowadzących dzialalność gospodarczą:

nie dolvc^,

jestem clonkjem zarzqdLl ( od kiedy ) :nie dory!Ży
jestem członkienr lady nadŻorczej ( od kiedy ) :' nie dotyc4'
jestcm czlonkiem komisii rervjalnej ( od kjed]' ): nie dorycz,v

Z teso Ą,1u]u osiągną]em ( lan) w roku ubiegłym dochódnje dot}'cz}' \ł'u}sokości: nie dot-!cz],

VIII.
Inne dochody osiagane u l).tulu zairudnienia lub jnuej działalności zarobkowcj lub zaięć, z podanjen] kwot
uzyskiwanych z każdego ł,tułu:

Yynagrodzenie brufto (.wftz Ż żoną 169 1 59'02 zl
łyplata wk]adu Ztasy zap'_poż' 500,00 Ż

TX.
skladnikirnienia fuchonego o wMościpoĘvżej ]0' 0o0 z1oqJch (w pr4padku pojazdów mechanjcznych należy
podać markę, modcl i Iokprodukcji):

samochód osobow} Peugel407 sW rok plod'' 2007I'
samochód osobolT Volks'vagen Pasat Iok prod. 2007 r' ( wspó]\4asność z córką )

x.
Zobowjązanń pjenięŻn€ o waności po\ł),Źej l 0 000 Żłotych. w tym zacjągnięte kedyty i połczki oraz \ł arunki'
najakjch zostab' udzielone (Y'obec kogo' $, zwjazku ŻjakiJn zdarzeniem, w i"ri.i ńi"tós.łi,


