
wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy, kiero}Ynika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby Zarządzającej i członka orgal.u Zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjłe w imieniu wójta'

Gfubczycę , dnja 29.02.2016 r.
Ulvaga:
1 . osoba skJadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannęgo i zupełnego wypełlienia

każdej z rubryk.
2. Jeże1| poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnym plzypadku Zastosowania, na]ęZy wpisać .!dą

dotvczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiąZanajest okleślić przylalezność poszczególnych składników

majątkołych, dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkowa.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzlelności pienięzne'
6' W części A oświadczęnia zawarte są informacje jawne, w części B Zaś informacje niejawne dotyczące

adlęsu Zan]ieSzkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.

czĘŚC 
^

Ja, niżej podpisany (a)'JERZY wAcHoWIAK

(imiona i nazwlsko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) l3.02.l954 r. w Głubczycach

SKARBNIK 6MINY

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu sie z przępiSami ustawy z dnia2l sierpnia l997 I. o oglaniczęniu prowadzenia działalności
gospodalczej plzez osoby pełniące funkcje publicme ( Dz. U. NI l06,poz.679 

' 
z 1998 r. Nr I13'poz.115 ,

Nrl62,poz. ll26,z1999r.Nr49,po2.483,22000r. Nr 26, poz. 306, z2OO2 r. Nr 3,poz.,984 , Nr 214,
poz' l806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirnym ( Dz. U. Z 2o0l I. NI I42'poz. 1591,
z póżl1' zn1ianafii ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej

wspólności majątkowęj lub stanowiące mój majątek o&ębny:

I.
ZaSoby pienięŹne:
- środki pienięme zgromadzone w rvalucie poIskiej:

Lokata baŃowa 30 060.61 zł
9 786^67 zł

Środki na rachunku bleŻącyln 13 349,45 Zł
Ż0 194,3'7 zł

wkład w kasie zaponrogowo _ pożyczkowej 3 230 zł.
2 440 zł

- śI'odki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery waltościowe: obligacje skarbu państwa
na kwotę: nie dotyczy

It.
1' Donr o powierzchni: l 14 m'?, o wafiości: ok. 340 000 zł

tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni; nię dotvcz.v m'Ż, o wartości: nię dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nię dotyczy 
' 
powierzchnia: nie doryczy

o wartości: nię dotycz)r.
rodzaj zabudov1,: nie dotycąv



Ęłuł prawny: nie dotyczy
ź t.go rytołu o.iągnąiem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4' lnne nięruchomości:
powierzchnia: działka pod domem 1,7ó ara

o wartości: ok. 16 000 zł
o'tuł plawny: współwłasnośó małżeńska

III.
1'PosiadamudziaĘwspółkachhandlorłychnaleŹypodaćliczbęiemitentaudziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakjet WiękSZy niż 10 % udziałów w spółce: nie-doĘczy

Z tego t1.tułu osiagnąłem (łam) w roku ubiegł5łn dochód w wysokości: ' nie dotyczy

IV.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotYczY

akcje t€ stanowią pakiet większy niŹ l0% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem (łam),( nabył mój małżonek, z rłryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku' odrębnego) od

st u.uu ru,irt*u' inne; parrstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}'torialnego, ich związków lub od

to-unatn"j o.oiy pru*n"j następujące mienie, kióie podlegało zbyciu w drodze przetargu nalezy podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotYczY

vt.
J. Prowadzę działalność gospodarczą ( naleŹy podać formę prarvną i przedmiot działalności):

nię dotyczy

- osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego t1łułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w *ysokości: nie dotyczy

z.żarĘdłan dz1ała"boi"ią gorpoda."'ą lub jistem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej rŁiałalnoŚci

( naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności )

nię dotyczy

- osobiścię. nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie doryczy

Z tego qłułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĄłn dochód w rq'sokości:' nie dotyczy

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

nię dotyczy

-jestenr członlriem zarządu ( od kiedy ): nie doryczy
- jestem człoŃiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisj i rewizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy . - .

Z tego ty'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W Spółdzielniach:

nie dotyczy



- jeste]n członkiem zalządu ( od kiedy ): nie dotyczy
- jesten członkiern rady nadzorczej ( od kiedy ): nię dotyczy.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ): nie dotyczy
Z tęgo t}łułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

_ jęStęm członkięm zarządu ( od kiedy ) : nie doĘczy
- jęstem członkięm rady nadzorczej ( od kiedy ) :. nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ): nie dotyczy
Z tego Ęłułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód nie dotyczy w wysokości: nie dotyczy

v t.

tnne dochody osiągane z bĄułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkorvej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych Z każdego Ę4ufu:

wynagrodzenie brufro (wfaz z żor.ą 1 89 876,88 zł
sprzedaz obligacji skarbu państwa 9 000 zł
IX.
Składniki mienia ruchomęgo o wańoŚci powyŹej 10. 000 złotych (w prąpadku pojazdów mechanicznych na]eży

podac marke. model irok produkcji):

samochód osobowy Peuget 407 SW rok prod.. 2007 r'
samochód osoboł1' Volkswagen Pasat rok prod. 2007 r' ( współwłasność z córką )

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym Zaciągniętę ked}ty i pozyczki oraz warunki,
najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku zjakim ZdaIZenięm, w jakiej wysokości):

poĄczka zkasy zapomogowo pożyczkowej l0 000 zł.


