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O5wiadczenie maj qtkowe
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, stki

orsanizacvinei sminv. osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq
osobq prawne oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

Pietrowice Wielkie 26. 04. 2017 r.
(miejscowoic, data)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduie w konkretnym przypadku zastosowania,

naleiy wpisad ,rnie doQ/cry".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreslid przynaleino5d

poszczeg6lnych skladnik6w maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku
odrgbnego i majQtku objptego malzeriskq wsp6lnoSciq majqtkow4.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.
6. W czq6ci A o$wiadczenia zawarte sq informacje jawn€r w czqsci B za$ informacje

nieiawne dotycz1ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz, miejsca
polo2enia nieruchomof ci.

czQsc A
J a, niilej podpi sany/podpi sana . Jacek Pierzch ala . . . .

(imiona i nazwisko oraz namtislro rodowe)

:*::l:::#:;#:h- :iil J#:TLI; ;;ffi : : : : : : :

(mi ej s ce zatrudni en io, s t anowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siQ z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz1J. Nr 106
poz. 679, z 1998 r. Nr I 13 poz. 715 i Nr 162 poz. 1126, z 1999 r. Nr 49 po2.483, z 2000 r.
Nr 26 poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 173 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806) oraz Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. l59l oraz z 2002 r.
Nr23 poz. 220, Nr 62 poa.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej Ustau'ty, oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad mal1eriskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj majqtek odrqbny:

l. Zasoby pieniqilne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskr e1:76 227,7s zl



- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej

.......nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: .....nie dotyczy

II.

na kwota..........nie dotyczy

1 . Dom o powierzchni: 126,56 n2, o wartoSci: 500 tys. wsp6hvlasno6i

2. Mieszkanie o powierzchni : 40 m2, o wartoSci: 90 tys. zl tytul prawny:
...........wsp6hulasno6i

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ....nie dotycry ............., powierzchnia: ........ ..., o
warto6ci: ............ ..., rodzaj zabudowy: ........... tytul

Z tego tytutu osiqgn4lem/osi4gnQlam w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysokoSci:
.....nie dotyczy .

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:l /3 dom .........pow. 200 m kw.
o warto6ci:.........180 tys. zl .......
tytul wsp6lwlasnoSi

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbq i emitenta udzial6w:

III.

aaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa

.......o............nie dotycry

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni| l0 proc. udzial6w w sp6lce:

......nie dotycry

' :::: :':T.";ffi*:l*':* : * :::::l* :::':: : :::::o.ci:

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale|y podai liczbq i emitenta akcji:

IV

.nie...dotyczy



akcje te stanowiqpakiet wiqkszy nii l0 proc. akcji w sp6lce: ...

v

Nabylem/nabylam (nabyl moj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale Lnego do jego
majqtku odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqlujqce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodz e przetar,gu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia,
od kogo: .....................nie dotycry

1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ (naleLy podai fo.mE prawnq i przedm iot dzialalno6i:
.nie dotyczy........

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

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy.......

Z tego tytutu osiqgrrqlem/osiqgnElam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
.....nie dotycry

2. Zanqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiern takiej
dzialalnosci (naleiy podac formQ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

.........nie dotyczy

- osobiScie .....nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami .nie dotycry

: :":: :** :**-1*-:11ffir.;
w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedzlba spolki)
...nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
nie doty czy ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
....nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnel (od kiedy)

vI.



z i*,g:*,o,t 
"ffi:.,?,111;;;u;;. w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

........nie dotyczy
2. W spoldzielniach:

nie doty czy..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...........nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 1od kiedy)

_ I:* ::l:*l:T,1"ffi:;::::::1 ::: :llill__ _ _ _ _ _ _ *
' :":: :** ::*'::-;,:H$il : ::* :::.** 

doch6d w wvsokosci

3. w fundacjach prowadz4cych dzialalnosi gospo darcz4
nie dotyczy........

- jestem czlonkiern zarzqdu (od kiedy) ..nie dotycry

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

I;;;; ;;ffi,;* ;H,:,:i,#;;;i;; ;;;;;,
.....nie dotycry

Z tego tytufu osi4grqlem/osi4grrQlam w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
.....nie dotycry

VIII

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqi,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kuhdego tytufu: st. pracy: ZSp w Krowiarkach, Cy\ZiU w
Raciborzu, ZS Pietrowice Wielkie, PWSZ w Raciborzu: 128 860177 zl; umowy o dzielo i
zlecenia: 1456,00 zl ; prawa autorskie: 900 zl , inne dochody: pWSZ w Racibotzu 2730100
zl,program 500+: 4500 zl, Swiadczenie z tytutu umowy kredyu hipotecznego g2rg3 zl

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zl (w przypadku pojazdow
mechanicznych naleiy podac markq, model i rok produkcji): ...
......audi A3 2008 r

Ix.

x

Zobowiqzania pieniq2ne o wafloSci powy2ej 10 000 zl, w tym zaciqgniqte kredyy i po1yczki



oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokoSci): ......ING..Bank .Slqski kredy hipoteczny ..79 672,21 chf

Powpsze o5wiadczenie skladam Swiadomy/Swiadoma, i2 na podstawie art. 233 $ | Kodepsu
lrnrnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

fr,e {J L{' lul!: lccq)o{v,t (n
(miejscowoit, data) (podpis)

I Niewla6ciwe skreslii.

' Nie dotyczy dzialalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzo r czy ch spoldzielni mieszkaniowych.


