.łĄTKOWE
łMłoRkB ~&Fliętłłl pewiBm, Sek:FełHftH powiDłu, skarlJRiIiIl pawiął:u, liitwewBika jedB8słłii
6~Dizfleyj Rej p6wilł~ttOO-y--mRł!lhajęeej i e!iwa. ergłłlHł-HRęfiajęeęge.pew-iat9W@
9sabę pFłł-WD:ę-oFHo ohy wydająeejl decyzje administracyjne w imi.eDłlJi starosty]

Koło dnia 3] grudnia 2018 F.
(miejsoowo.ść )

waga.
1. O oba składająca oiwiadcun te obO'Włązaoa jut do zgodnego z prawdą starannego
znpeJoego wypełnienia kudej z rubryk.
2. Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, aależy
wpisali Ił nIe dotyczy".
3. Osoba kladająca o~wia4czenił oba i:ązaoa jest określić przynaletRość poszczególnych
składników mająt:' o eh, dochodó,w i zobOw~ąza.bdo majątku o-drębnego i majątku
obj;ętego małżeńską w' pólno,ścią majątko'W'ą.
4. Oliw iadcunie majątkowe dotyczy m.aj·ątku . kraju i za granicą.
-. Oświadczenie majątkowe obejm.lde również wierzyteJnośei pieniężne.
6. W części A oświadczenia za arte są informacje ja ot, w czę ei B za iDformaeje niejawne
dotyczą~e adresu zamie-zk ja kładającego ·oświadezeo[e oraz miejsca pototeoill
nierUlth.omośei.
CZĘ"ĆA
Ja niże] pcdpisanyta), Jacek

owaczyk
(imiQlil<li aazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16 lipca 1956 r.
Staro tw« Powiatowe

W

W

Kole -

Gostyniu
aczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LdRich""

(miej e zatrudnienia., stanowisko lub funkcja)
przepisami u i3""Y Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o og,nmiczen~u prowadzenia działalności
gospodan:zej prze: oseb pełniące funkcje publłczne (Dz.U. z; 2017 r. poz. 1393) oraz ustaw)' z dn·a
S czerwca ]998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)•. zgodnie Z art, 2Sc tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowrące mój

po lapoznaniu

stę

Z

majątek odrębny;

I.
Zasoby pieniężne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie poiskiej: 90 798,52 PLN wspótwłasnn. ć malteńska
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartcściowe:

nie dotyczy

nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

D.
l. Dom o pcwierzchni: 120, O m2• o wartości: 110.ODO,(JOtytuł

pTR\\Illy:

współwłasność ma/telL Iw

2. Mieszkanie o powierzchni: 48~14 m1 o wartości: 50.000,00 tytuł prawu : własnasetowe

półdzielcze. wspófw.ła;mość mał.teńska

3. Go 'PQdru--stwo rolne:
rodzaj' gospodarstwa: nie dotyczy. powierzchnia: nie dotyczy

1

o wartoś ci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie do1yCzy
tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie dotyczy
4. inne nieruchomości:
powierzchnia: l. działka 0,1186 ha
2. działka 0,2173 ha

o wartości:

l, 1200,00 P t»

lwa,oa PL

2,
tytuł prawny:

l. spćłwło: ność małżeńska
2. udział!1 część wspÓlM.yasność małżeńska

m.
Posiadam udziały w spółkach handtoVorych - należy podać liczbę i emitema udziałów. nie dotyczy
udziały te tanowią pakiet wię

zy niż

10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadarn akc] współkach handlowych - nweey podać liczbę i emitema akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10%,akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu! osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w

sokośei: nie doty.czy

V.
abyłem am (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego

do jego majątku

odrębnego) od karbu Państwa, innej państwowej oso by prawnej jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy poda' opis mienia i datę nabyciłt od
kogo: nie dotyczy
VI~

l. Pruwadzę dzsałalność gospodarczą (należy podać formę prawną iprzedmiot działalności):
nie doiyczy
- osobiście: nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytuhl osiągną&em(łam) w roku ubiegjym przychód i dochód w wysokości: nie d(Jtyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
dziaJałnośc' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności
- osobiście: nie dotyczy

pełnomocnikiem takiej

: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego ~ytułu osiągnąłemi ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vn,
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczei (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie do.tyczy

Z tego tytułu osiągnąłemtęłam) w roiku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
j estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytliłu Qsiągnąłem ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach. prowadzących działa:Iność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doryczy
- jestem ezłcnkiem komisji rewiz~dnej od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęJam) w roku ubiegłym dochód w rtry: okołc): nie dotycZ)'
VDl.
Inne dochody osiągane t. rytułu zatrudnienia lub innej działalności zerobkowe] lub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

z tytułu zatrudnienia 8548074

PLN

IX.
kładniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych {w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji : Samochód HYUNDA] 130 1,4 kat.
1.011 r
X.

Zobowiązania pieniężne o wsrtości powyżej 10.000 złotych w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo w związku z jakim zdarzeniem, \ jakiej
wysokości):
Pożyczka mie tkaniowa na zakup mie dronia własnościowego -. 'amande» Bank Polska

.A.

wysokość zobowiqzania na dzień 31 grudnia 201Br. - 67489,29 CHF rata mie iięczna ok. 30D,OD
CHF - wsp6łkredytobiorca.

3

CZĘŚĆ.B

Powyższe oświadczenie składam świadomy a). iż na podstawie art, 233 § l Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoś ci.

Koło. 29 kwietnia 2018 r.
(miejscowość:, dala)

l Niewłaści
2

we skreślić.

Nie dotyczy dz+ałaności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielnj mieszkaniowych.
w formie

4

