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wójta' zastępcy wójta' sekretarza gminy' skarbnika gminY, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organn zarądzaiącego gminną osobą prałną oraz osoby t'ydającej dec1'zje

adm inistracyjn€ w imieniu wójta.

Głubczyce , dnia 05.03'20l5 r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązanaiest do zgodnego z prawdą' starannego i

zupełnego wypełnienia kaŻdej z rubryk.
2' JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należy

\^rpisać r:dd'9fv!41
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana.jest określiÓ przynaleŹność poszczególnych

składników majątkow1'ch' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraj u i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieŹ wierzytelności pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne. w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja. niżej podpisany (a)' JERZY

urodzony (a) . 13-02-1954 r. w

RYSZARD WACHOWIAK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

GŁUBCZYCACH

SKARBNIK GMINY
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisanri ustawy Z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz' U. Nr l06'poz.679. z
1998 r. Nr 113, poz. 715 .

Nr l62,poz. 1126,21999 r.Nr49,po2.483,22000r. Nr26,po2.306,22002 r.Nr l13.
poz.,984 , Nr2l4. poz. l806 ) oraz ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gmimym
( Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póżn. zmianami ) zgodnie z art.241l tej ustaw}' oświadczam' że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej v'spólności maj ątkowe.| lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
_ środki pienięŻne zgromadzone rł'walucie polskiej:
stan środkólł, pieniężnym na rachunku bieŻąc-vm 23 Ż25 "95 zł
lokata baŃowa 7 386 zl.
- środki pienięŻne zgromadzone rł' rvalucie obcej:

nie doĘvczy
- papiery waItościorł'e:
obligacje Skarbu Państwa na kwotę 9 000 z.ł.



II.
l. Don o porvierzchni uż)'tkowei l l4 m2. o lvańości: ok.340 000 zł.

tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni:
nie dotyczy. o war1ości : nie doĘcry
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotycry'' powierzchnia:. nie doĘczy
o waItości: nie dotyczy' rodzaj zabudowy: nie doĘczy
tytuł prawny: nie dotycry
Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

nie doĘcry
4. lnne nieruchomości: działka pod domem

powierzchnia: 1,76 ara
o war1ości: ok. ló 0000 zł.
tytuł prawny: lł'spółwłasność małŻeńska

III.
l. Posiadam udziały w spółkach handlorłych należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotycry

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 oń udziałów w spółce:

nie dotycry
Z tego t}tułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotycąv
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlow1'ch należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotycry

akcje te Stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce:
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w vysokości:
nie doĘczy

v.
Nabyłem (łam),( nab1'ł mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku.
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prarłnej' jednostek samorządu
ter}.torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prarł'nej następujące mienie. które
podlegało zbyciu v,drodze przetargu _ naleŹy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotycry
vI.
1 . Prowadzę działalność gospodarczą ( naleŻy podaó lomę prawną i przedmiot działalności):

nie doĘcry
- osobiście : nie dotyczy
- rł'spólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) rv roku ubiegłym dochód w lł'ysokości: nie doĘczy

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takie.|

działalności
nie dotycą'
- osobiście nie doĘczy'
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem ( łanr) rł,roku ubiegłym dochód rł'rł,ysokości:nie doĘczy'



VII.
W spółkach handlow1'ch ( nazwa. siedziba. spółki): nie dofyczy
- jestem człoŃiem zarządu ( od kiedy ): nie dotycry
_ jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjne.j ( od kiedy):nie doĘcry
Z tego t1.tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
2. W Spółdzielniach: nie doĘcry
- jestem człoŃiem zarządtl ( od kiedy ): nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):.nie dofycry
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ?)nie doĘcry
Z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :nie dotycry
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ) nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) nie doĘczy
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) nie dotycry
Z tego tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej hfu zajęć. z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tyułu:
- dochody brutto wspólne z żonąz tytułu zatrudnienia - 159 996.77 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1 0. 000 złotych (w przypadku pojazdórł,
mechanicznvch należy podać markę. model i rok produkcji):
samochód osoboły PEUGEOT 407 Sw. rok prod.2007
samochód Volksrvagen Pasat rok prod. 2007 (rvspółw1asność z córką )

x.
Zoboriiąarria pienięźne o \\'artości pou]'Żej l0 000 złot1ch. rł t}m zacia*gnięte kredrr)'i
poz1czlii oraz rr'arurrlii. naja}ich został\ udzielone (\\ob€c kogo. x nłiąku z jalim '
zdarzeniem. rł jakiej rlr sokości):
- kred}r hipoteczrrr na zaiiup nieruchomolhi miesz_lialnej rr rrr sokosci ]50 000 zł
zaciasnięt1 rr Ban]tu Zachodnim \\'BK SA .. p<,zostało ón spl"r1 7 055.ó8 zł


