
* 1 
q.1 r962YgLr l1 p.. .1.a81.' 

lYy',
oŚwIADcZENIE MAJĄTKowB,l ' ", .&"lp#!{ł] 

!' '

wójta, Zastępcy wójta, sekr€tarza gminy, skarbnika gmid!,, tierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby Zarządzającej i czlonka organll zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu wójta.

Głubczyce , dnia 16.03'20l8 r'
Uwaga:
1 ' osoba składająca oświadczęnię obowiązana jest do zgodnego z prawdą, stalannęgo i zupełnego rłypełnienia

kazdej z rubryk.
2' JeŻeli poszczególne rubryki nie arajdują w konkretnym przypadku zastosowania- należy wpisać.rrią

dotvczy".
3. osoba składająca oświadczenię obowiąZanajest okeślić prz1,rrależność poszczególnych składników

majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżęńską wspólnością
lnajątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wierzlelności pieniężne'
w części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczącę
adręsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany (a),JERZY WACHOWIAK

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 13.02.1954 r. w Gtubczycach

SKARBNIK GMINY

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z plzępisami ustawy Z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publiczne (Dz. U ' z 2017 r. poz' l3 93) oraz ust awy z dnia
8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' D. z2011 r' poz' 1875)' zgodnie z art. 24h tej ustały
oświadczam, że posiadam Wchodzące w skład małŻęńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

lnajątek odlębny:

I.

Zasoby pieniężnę:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

Lokaty bankowe 81 172,29 zł
20 bq4,56 zl

Środki na rachunku bteŻącym 4 563 
'54 

zl
19 692'93 zł

wkład w kasie zapomogowo _ pożyczkowej 2 400 zł.
4190ń

_ śIodki pienięme Zgrornadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papjęry wańościowe: obligacje skarbu państwa na kwotę: nie dotyczy

II.

l. Doll o powierzchni: l l4 m'?, o wańości: ok. 340 000 zł
ty'tuł prawny: wspófułasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchrri: nie dotyczy m'Ż, o wańości: nię dotyczy

o4uł plawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

Iodzaj gospodalstwa: nie dotyczy, powielzchnia: nię dotyczy
o wartości: nie dotyczy'
rodzaj zabudowy: nię dotyczy

4.
5.

6.



$łuł prawny: nie dotyczy
Z tego błułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w Ęrysokości: nię doryczy

4. lnne nieIuchomości:
powierzchnia: clziałka pod domelrr l,76 ara
o wartoścj: ok. 16 000 zł

6łuł prawny: wspófułamość małżeńSka

II].

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych _ naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

nię doryczy

udziały tę stanowią pakiet większy niż l0 % udziałów w spółce: nie doryczy
Z tego qłułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ' nie dotyczy

tv.
1 ' Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje tę stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego Ę.tułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nię dotyczy

v.
Nabyłem (łam),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pr4'należnego dojego ma.jątku, odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostęk samorządu ter}łolialnego, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej lub związku rrretropoJitalnego następujące mienie' któIe podlegało zbyciu w drodze
plzetargu - nalęŻy podać opis mienia i datę nabycią od kogo:

nie dotyczy.

vI.
l. Prowadzę działalrrość gospodarczą ( nalezy podać formę pmwną i pŹedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nię dotyczy
'wspÓlnie z irrnymi osobami nie dotyczy
Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2' Zarądzam działalrrością gospodarczą lub jestęm plzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działa]rroścj
( naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności )

nie doryczy

- osobiście:niedotyczy
- wspólrrie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego t)'tułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegł}Tn dochód w wysokości:. nie dotyczy

v.
W spółkach handlovych ( nazwa, siedziba, spółki):

nie dotycz5

-jęstem członkien Zarządu ( od kiedy ): nie dotyczy
- jestem członkienr rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
_jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy
Z tego o'tułu osjągnąłem(łam) w roku ubiegł1'm dochód w wysokości; nie dotyczy
2' W Spóldzielliach:

nię dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kJedy ): nie dotyczy
- jestem członkien rady nadzorczej ( od kiedy ): nie dotyczy.



- jęslem członłiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ): nie dotVcZV
Z l.ego tyufu osiąpnąlem ( łam )w roku ubiegĘłn óochód * vysotosci, nię doryczy3. W fundacjach prowadzących d''alal"ość g;s;;;;;;;,;; ffi;;"- Jęstem czlonłiem zarządu ( od kiedy ) : nie doryczy- .;estem członłiem rady nadzorczej t od kiedy l :. nie dowczv- jęslem-czlonłiem kornisji rewizyjnej ( od kieóv l, nie aótv.'zv
Z tego rytufu osiągnąłem ( łam) w rok-u ubieglym dochód nie dotyc4, ' wysokoli: nie doryczy

vt .

Inne dochody osiąganę z b4ufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem kwotuzyskiwanych z każdego b4ufu:

wytagrodzenie brutto (wraz z żaną) 186 606,93 zł

lx.

Skladnikimienia ruchomego o waności powyżęj lo. oo0 Złotych (w prąpadku pojazdów mechanicznych naleŻypodać markę. model i rok produkc.ji):
samochód osobow} Peugei 407 S\ł rok prod.. 2007 r.
samochód osobowy volkswagen Pasat rok prod. 2007 r. ( wspóhvłasnoŚć z córką )

x.

lobowiązania pieniężrc o wartości powyŻej lo ooo zlotych. w ryłn zaciągnięte kredyry i pożyczki o raz warunki,na jakicł Zostały udzielone (wobec kog o, w związku z jakin zdarzJeń, w;akiej wysokości):

nie dotyczy


