
oSwIADczE NrE MAJ.{TKoWE

u 6jtor rrrt{-ey w6jt.r .eLretorzs gf,df,yr skorboilro gr!n)'' kiero*nika j
organizac)jnej gminy,

Pietrowice Wielkie ., dnia 26.04.2018 r.
(miejscowo6i)

Uwrgr:
l. Osobs skledaj{ca oswif,dczeDie obowiQzrnr jest do zgodDego z prewd{, staranuego i

zupeln€go wweloieDia kridej z rubryk
2. Jeieli poszczeg6lDe rubryki nie znajduj{ w konkretDym przyprdku zastosowsnir, nal€iy

wpisrd "dic dotyczyi'.
3. Osobr sklsdrjecr oswirdczenie obowi{zrDr jest okreSlid prrynalehosd poszczeg6ltrycb

skhdtrik6w mrjqtkowych, dochod6w i zobowi{zaf do msj{tku odrQbtrego i mej{tku
objQtego mrtie6sk{ rf, sp6lDoSci{ mai{tkowq.

4. OswisdczeDie mrjetkowe dotyczy mai{tku w krtrju i zr granic{.
5. Oswirdczenie mrj{tkowe obeimuje r6wtriei wierz}telDosci pieniQine.

6. w czQSci A oswirdcz€nis zawrrt€ s{ informraje jswtre, w cz(Sci B 286 informscje niejr$ne
dotyczqc€ rdresu zsmieszkauir skladarQcego o{wiadczenie orlz miejsca Poloiedr
nierucbomo6ci.

cz4s6 A

Ja, nizej podpisany(a),

.....Jacek Pierzchala
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 7 wrzeSnia 1975 w Raciborzu.

.D)T cktor Szkoly Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z prz?isarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa&enia
dzialalnoici Sospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samofl4dzie gninnym (Dz. U. z 2O],7 t. Wz.
1875), zgodnie z afl. 24h tej ustawy oswiadczam, 2c posiadam wchodz4ce w sklad

malZeriskiej wsp6lno3ci maj4&owej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pieniQ2ne:

Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej: 140 825,23 zl

- Srodki pieniQzne zgromadzoDe w walucie obcej: ................... ... ..-.nie dotyczy

papiery warto6ciowe: ....................... -...... n ie dotyczy

II.

l. Dom o powierzchni: . 126,56 m2 , o wartosci: 500 tys. zl t)'tul prawny: wsp6fulasnosi

2. Mieszkanie o powierzchni: 40 m2, o warlosci: 90 tys. zl t)'tul prawny: wsp6fulasnoii

3. Gospodarstwo rolne:

lL ri

cdllostki



rodzaj gospodarstwa: ..-........--nie dotyczy

..\\drros(i: .. .. nie dnryc7y.. ...

....., powicrzchniai

rodzaj .nie dotyczy

tytul prawny: ...............nie dotyczy

Z tego tltufu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubiegbm przych6d i doch6d w wysokoSci: ..nie

dotyczy.....

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ....nie dotyczy

o wanoSci: ....--...-.........................nie dotyczy ....-...................................- ......

tyul

I II.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

..............................nie dotyczy........-.....

udzialy te stanowi4 paliet wiQkszy nii 107. udzial6w w sp6lce: ...............nie dotyczy

Z tego l),tulu osiqgnqlon(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje v/ sp6lkach handlowych nalezy podai liczbQ i emitcnta akcji:

.........nie dolyczy

akcje te stanowi4pakiet wiQkszy ni2 10% akcji w sp6lce:

......nie dotyczy.

Ztegotltuluosiegn4lem(Qlam)wtokuubiegb,ndoch6dwwysoko6ci:.......niedotyczy.....

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia pzlmaleznego do jego majqtku

odrqbnego) od Skarbu Paistwa, in ej pa,istwowej osoby prawncj, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku mehopoljtalnego

nastqpujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzctargu nalc2y podai opis mienia i

datq nabycia, od kogo:

vl.

.nie dotyczy



l. ProwadzQ dzialalnoSi gospodarczq2 (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):

- osobi6cic...................................nie dolyczy

wsp6lnie z inn;,rni osobami

Z tego t),tulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglyn przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Z.strz$z',Irt dziddrasci{ gospodarc4 lub jestsm przedstawicielsE, pelnomocxdkietn takiej

dzialalnoSci (nale2y podaC formq prawnq i przcdmiot dzialalno6ci):

..nic dotyczy

wsp6lnie z inn),rni osobami ........................ .............nie dotyczy

Z tego tlulu osiAgn4lern(qlam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoici:

......nie dolyczy .........

VII.

l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6&i): ........nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .....nie dotyczy

jcstem czlonliem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dolyczy

Z iego tltulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubiegl),m doch6d w wysokosci:

.nie dotyczy

.......nie dotyczy

,...nte

2. W sp6ldzielnjach:

...nie dotyczy

...nie dotyczy



- jestcm czk)nkiem zarz4du (od kiedy): . ...............rlie dolyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy): ..........

..........nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizfncj (od kicdy):

.nie dotyczy

Z tcgo l)tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegl),rn doch6d w wysokosci:

........nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzAcych dzialalno6i Sospodarcz4:

...........................nie dotyczy

-jestem czhnkiern zarzqdu Od kiedy):

.........nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................

..........................nie dolyc7y..........................

jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

............nie dotyczy

Z tego tltulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglyn doch6d w wysokoSci:

.,,..,,'..,,,.,,,.-,nie dotyczy

VIII.

kLne dochody osiqgane z t),lufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajQi, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdeSo tltufu:

stosunek pracy: SP w Pietrowicach WIk., - 83 429,99 zt ; PWSZ w Raciborzu- 50583, 04 zl

umowy zlecenia i o dl,ielo - 3 91 6, 32 zl



prawa autorskie - 1985,60 zl

inne 7r6dla - 2 156,00 zl

progam 500 plus - 4000 zl

doch6d maloletniego - 800 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 000 zlotych (w prz)?adku pojazd6w

mechanicznych nalezy podai markq, model i rok produkcji):

................Adi a3 2008 .....

x.

Zobowi4zania picniq2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w t)Tn zaciqgniQtc kred)'ty i

po2yczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (vr'obec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

70 24q,5s - CHF klcdy hipolec/ny na budowq domu NC Ban-k Slqski

(?,ou,au..q.l.[^at..-@6(?yn.2> .
(miejscowosi, data)(podpis)

rNiewla(ciwc skeslii.
2Nie dotyczy dzialalnosci w)'tworczej w rolnictwie w zakrcsie produkcji ro6linne.l i

zwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarslwa rodzinneSo.
rNie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


