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osoby zarząrJzającej i członka organu zarząłlzającego gminną osobą prawną

Nysa dnia ż0.04.2016r.

Ur.vaga:
0.Osoba składająca oświadczenie clbor,viązana.iest do zgodnego z prarvdą, starannego izupełnego r,vypełnienia

każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rLlbryki nie znajdują w konkretnvm przypadku zastosowariia. należy wpisać ..nie dot),cz)r".
3.0soba składająca oświadczenie obor,viązana.jest określić przynależnośó poszczególnych składnikólv

nrajątkowych, doclrodów i zobolviązań do rnajątku odrębrrego i majątku objętego małżeńską r.vspólnością
rnajątkową.

4.Ośr,viadczenie majątkowe dotyczy nlajątku lv kraju i za granicą.
5.0świadczenie rnajątkor.ve obejnluje rórvIliez wierzy,telności pienięzne.
6,W części A oświadczenia zarvafte są informacje jarvne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia tlieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżejpodpisany, Jacek Krzysztof Chwalenia

Urodzony 14.06.1964 w Nysie

Zatrudnlony: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.

Funkcja - Prezes Zarządu

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zż006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I3t.poz. 594 zę zm.
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,, że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności
majątkowej:

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

15 000,00 PLN
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

Nie doĘczy

- papiery wartościowe:

Nie dotyczy

IL
1. Dom o powierzchni: t2l.m2 o wartości:

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

250 Ęs. zł . tytń prawny: własność



3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchniaz 3,24 ha

o wartości: 30 000,00 zł

rodzaj zabudowy:

tltuł prawny: współwlasność

Ztego tl.tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1 400,00 zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 0,20 ha

o wartości:

tytuł prawny : dzierżaw a

n.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow: nie doĘcry

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

V.

Nabyłem (nabył mój małZonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegŃo zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1 .Prowadzę dzińalnośc gospodarcz { (naleZy podać formę prawną i przedmio t działalności): nie

doĘczy

2. Zarządzam dziŃ,alnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

VII.

lW



1.W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

EKOM Sp. z o.o. Nysa

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): od dnia 7.09.2015

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego ty,tułu:

- PGK EKOM Sp. z o.o. - 58 772,36 zl
- Opolskie Centrum Edukacji - 6800o00
- Telewizja Polska S.A. - 21,41,70 zł
- Dieta Rada Powiatu Nyskiego - 1,663,20 w stosunku miesięcznym

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

Nie doĘcry

X.

Zobowiązartia pieniężne o wartości powyżej 10 000 zŁotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim v,ydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
Kredyt konsumpcyjny 15 000,00zł

6i,lll Sył\Ą.

Qł,c ,bf 1Wąlfir, NyEĄ



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kar a pozbawienia wolności.

Nysa 20.04.2016
(miejscowość. data)


