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oswADczENIE MAJATKowE
w6lt , z.lQPcy w6ila, !g&gh@fE!!y, .k.rbnlka gmlny, kl.rownlk. Fanocn<t org;tzacrnci-gmlny,

o6oby zaJzqdz.lqco, I czlonka o.ganu zazqdzalqcego gminnq osobq prrwnq

oraz o6oby wyd.rqcej d.cy:ro admlnistr.cyjno w tmi.niu w6rtar

P elrowlce W etk e. dnra 27 A4 2017 t

Uwaga: lmerscowoso

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nateiy wpisa6 ,Aig
dotvczv".

3. Osoba skladajEca o6wiadczenie obowiqzana jest okrestic przynateinosc poszczegotnych sktadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrebnego i majqtku objetego matienskq
wsp6lno6ciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majatkowe obejmuie rowniei wierzytetnosci ptenieine.

6. W cze6ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B za5 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoscj.

czESc a

..... ......Urzqd cminy Pietrowice Wielkie - Sekreta.z Gminy

.... .. .. Przewod niczEcy Rady Powiatu Raciborskiego .... .. ...

(m eisce zatrudnienia. stanowisko lub i!nkcla)

po zepoznaniu sre z przepisami ustawy z dnia 21 sie,pna 1997 r o ogranrczenru prowadzenra dzrararnosc
gospodarczejprzez osoby pelniqce funkcle pubticzne (Dz U Nrj06.poz 679.21999r Nr113.poz 715 Nri62
paz 1126,21999t. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz 306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr214,poz1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o sarnorzqdz e gm nnym (Dz U z 2OO1 t N( 142 paz 1591 oaz z2OO2 t Nt
23 poz 224, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz_ 12t1 i Nt 214, poz. 1806), zgodnre z a...24h tel
uslawy oswiadczam ze posradam wchodzqce w sklad matzehskrel wsp6lnoscr majqtkowel lsb slano\+iqc€ filot

Ja nizej podpisany(a), . .. ... Adam Jerzy Wajda.. ....

( rnrona r nazwrsko oraz nazw sko rodowe)

urodzony(a) ...02.07.1976 t...._... ___..... w ...Racibozu......

t.

Zasoby prenig2ner

- arodki pienrgzne gromadzone w walucre potskiej:

...... nie dotyczy...

Srodk pieniezne gromadzone w walucie obcej



- papiery warlosciowe

na kwote ....

1 Donr o powierzchni: .12O.. ... m'zowartosci 35O0O0zl

ty,tul prawny rnafzenska wsp6 nosc malqtkowa

[,iPs7.d^re o powre'zlf 'o*a'1osc,
ty,lul prawny nie dotyczy .............

Gospodarstwo ro ne:

rodzajqospodarstwa ... nie dotyczy....................., powierzchnia: ............

'odzajzabLdowy ......
lyiLlP'aw1y

Z tego l!,tulu osiqgnElem(elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoscr:

2

3

4- lnne nieruchomo6ci

powiezchnia: ........

t.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - ,a/ezy podat liczbe i emitenta udval6w:

. .... nie dotyczy.

udzraly te slanowq pakrel wiekszy niz 10% udzral6w w spolce

dzialka o pow 01019 ha.

20 000 zl

lylul prawny malzeiska wspolnoSa nrajqlkowa

Z tego tylulu osiqgnelemlelam) w roku ubreglym dochod w wysokoiicr

Posradanr akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe iemlenla akcjl:

. .. . . nie dotyczy..

akcje te stanowiq pakret wiekszy niz 10% ekciiw sp6lce: .. .. .. .... . .. ..

Z tego tylulu osiqgnqlern(elam) w roku ub eglym dochod w wysoko6c



Nabylem(am) (nabyl mol malzonek z wylqczenrem mena pzynateznego dolego maletku odrebnego) od Skarbu

Panstwa nnel paistwowej osoby prawnei, jednoslek samorzqdu teryloratnego. ich zwiEzkow lub od komunatnej

osoby prawnel nastepujEce mrenre ktore podlegalo zbycru w drodze pzetargu - rale2y pada' opts mienia idate

nabycia, od kogo:

1 Prowadze dzialalnosc gospodarczq'1 lnalezy poda'lome pra',ynA tprzechn@t dzialahtosct): ..
nie dotyczy

Z tego lytulu osiqgnalem(qlam) w roku ubieglynr przychod dochod w wysoko6ci:

2. Zat2qdzafi dzialElnobciq gospodarczq lub jestem pEedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dziatalnosci

(hale2y pda. fome prawnA i peealniot dzialalnoscrl: ......................-......

- osobiscie . .

- wsp6lnie z innymiosobami

- osobrScie

wspolnie z innymi osobam ... ..

Z lego tylulu osrqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscr

1 W spolkach handlowych lnazwa. siedziba spilkl: . .......

. . ..... .. nje dotyczy

- leslem czlolkiea za zadJ,ad Ateoy,

- jeslem czlonklern rady nadzorczej (od kiedy)

- jeslem czlonkien komlqt tewizwlej lod kiedy)

Z tego tylulu osqgnqlem(elam) w roku ubreglym dochod w wysokoscr ..

2 W spoidz e niach ... nie dotyczy . . .

- teslem czlonk em zarzadu (od kiedy):

- jestem czbnkiem rady nadzotczd3 (d kiedy\:

- lestem czlonkrem komisli rewzyinet (od k€dy): .. . .



Z tego l),tu[] os qgnqlem(elam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoscr

3 W fundaciach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq

..... nie dotyczy

- lestem czbnk,em lar z4dJ \od 
^tcdt)

- lestem czlonk em rady nadzotczq lod krcdy).

testem czlonk em kom sj tewizw)q @d ktedy):

Z tego lytulu osrqgnqlem(elam) w roku ub egtym dochod w wysokosci

v .

lnne dochody osrEgane z tytulu zatrudn enia lub nnet dzialatnosc zarobkowej tub zajec z podaniem kwot

uzyslrwanych 7 r.azoeqo lytulJ

....1. dochody ze stosunku pracy: 103524,5821

....2. dochody z umow zlecenia: 16 369,60 zt

....3. dochody z 500+ : 4 500,00 zl \U .y'

... 4 pelnienie funkcji spotecznych, dieta 24 460,bO21

tx.

Skbdniki mieni. ruchofiego o wado6ci powy2ej 10 0CJ0 zt ych lw N4pdku Niazd6w mechanbmych nole2y

...............................\ A/ Passat CC, 2009 r......

........................ ......TOYOTA, RAV 4, 2002 r .....

x.

Zobowqzaniaprene2neowartoscipowyzej 10000z]otych wtymzacagnielekredfyrpoZyczkiorazwarunk

na lakich zostaly udz elorc (wabec koga w zwiazku z jakim zdarzeniem w lakiel wysoko'ci) _._

......-..1 Ttzy kedyly zaciqgniete na budowe domu jednorodzinnego w banku 8GZ o Racib6rz na

)acznq kwotQ 3" 7?8.a7 CPI

2.Kred!4 na cele konsumpcyjne w baku BGZ o Racib6rz na kwot9

12 797 ?2 zt

3. Kredyt na cele konsumpcyjne w banku Alior Bank o Racib6z na kwote 26 058,082t

4. Kred),t na zakup samochodu w Banku Spoldzietczym o pietrowice na kwotQ 51 1.tg,OO zt



Powyzsze oswiadczenie skladam Swradomyla) rZ na podslawie arl 233 S 1 Kodeksu karnego za podanre

prarvdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Pielrowice Wielkie .dnia 27.04.2017 r

: 
N e dotyczy dz aralnoSci wyrwb.eel w roln ch{ e w zakres'e podLkq oS1 nne, 

' 
eier?ecej w ro.mie r zakresie gospodaEtws rodzin.€qo

'NE dolyczy rad nadzordych spddzieh' meszkano*ych


