
Pierrowice wielkie . dnia 28 kwietnia 2017r.
(m el$owosi)

OSWADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

lJwaga:
'1. Osoba skladejqca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z pftMdq' starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk-
2. Jeieli poszczeg{ilne rubryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad .!iq-gg!ygzy:
3. o;oba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreslid pa2ynaleino6d pos2czeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do maiqtku odrQbnego i majqtku
obiQtego ma+iehskq wsp6lnoScaq majqlkowq.

/1. Oewiadczenie o stenie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraiu i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuie r6wnie, wierzytelnoSci pienieine
6. W cze5ci A oswiadczenia zawarte sq infornacje iawne, w czQsci B zas infomacje nieiawne

dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie olaz mieisca poloienia
nieruchomoSci.

czEse A

Ja ni2ej podpisany(a), Joachim J6zef Wieczorck,
(imron6 naa6ko oraz ntusko rodow€)

urodzony(a)12 wrzeSnia lg6swPietrowicach Wielkich

Tauron Dystrybucia SA o/Gliwice ul. Portowa t4a; 4rl-100 Gliwice
Srarszy Specialista ds. Eksploaracji Sieci

(mieF.e zalrudnEnia stanowisko lub lunkcJa)

po zapoznaniu siQ z przeFisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie qminnym (Dz. u. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 oaz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 22O, ff 62, pol.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz

1271 i Nt 211, poz. 1806), zqodnie z an. 24h tei ulawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w
sklad maliefiskiej wsp6lnosci maiqlkowej lub slanowiqce m6jmajqlek odrQbny:
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t.
Zasoby pieniQ2ne:
- srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej:127 000,00 zl
- Srodki pienjQ2ne zgromadzone w walucje obcej:so0,m Euro
- papiery wartoscaowe: obligacje korporcyjne na kwotQr l9 000 zl

2

.

1 Dom o powieEchni lS0 m , o warlosci 300 000,00 21

lytul prawny: wsp6lwlasnoS6 malieiska

2 I\rieszkanre o powier?chni nie dotyczym). o vrarloscr nie dotyczy
tytul prawny:nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarslwa: nie dotyczy , powieft chnie nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzai zabudowy:nie dotyczy
tytul prawnyi nie dotyczy

Z tego tytufu osiqgnql,em(Qlam) w roku ubiegtym p.zych6d idoch6d wwysokosci: nie dotyczy

4 lnne nieauchomoscil
powierzchnra: 0,0792 ha
o wartosci: 25 000,00 zl
tytul prawny: wspdlwlasno66 malieiska

.

1 Posiadam udzialy w sp6f(ach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorc6w, w kt6rych uczeslniczq lakie osoby - nalezy poda6 liczbQ i emitenta udzial,ow:
nie dotyczy
udziaty te slanowiq pakiel wiQkszy ni2 10 o/o udzialow w sp6lce nie dotyczy

Z tego lytufu osiqgnql,em(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udzraty w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta
udzial,6w: nie dotyczy

Z lego tytutu osiagnElem(elam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokolclr nie dotyczy

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialrem gminnych os6b prawnych lub
pzedsiQbiorcow, w kt6rych uczeslniczq takie osoby - nele2y poda6 liczbQ i em(enta akcji:
nie dotyczy
akcje le stanowiq pakiel wiqkszy niz 10 % akcji w spolce: nie dotyczy
Z lego lytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2 Posiadam akcre w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcrji: Boryszew
- 300 szt, BMPAG SA - 400 sz, CCc SA - 100 szt, Cigames SA - 1400 szt, Cormay SA - 400 szt,
Getin sA - 200 szt, Getinoble SA - 572 szt, Gobarto SA - 300 szt, Hawe SA - 1500 szl, Herkules
SA - 596 sz, INC SA - 225 sz, Jwconstr sA - 875 sz, xopex sA - 500 sr, Latk SA - t91 sn,
Lccorp SA 9300 szt, Lubawa SA -'1100 szt, MCI SA - 500 szt, Monari SA - 500 szt, Mostalzab
SA - 1000 sn, Pelrolinv SA - 7 szt, Police SA - 300 szt, Rubicon SA - 34 szt, Syntos SA - 4000
szt, szt, Wasko SA - 730 szt,

Z tego lytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci' - I 380,48 zl (strata)

Nabylem(am) (nabyl m6j maDonek, z wylqczen,em flienia przynajeZnego dojego majElku odrebnego)
od Skarbu Pensiwa, innej panstwo\,,/ej osoby prawnei, jednostki samorzEdu leMonalnego, lch
zwiqzk6w Iub od komunalnej osoby pmwnej nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pnetargu - nale2y poda6 opis mienia idalQ nabycia, od kogo: nie dotyczy



1. Prowac,zQ dzialalnosd gospodarczq (nalezy podad formQ prawnq i pr2edmiot dzialalno6ci):
Jednoosobowa dzialalnos6 gospodarcza - Wynajem i dzaeriawa samochod6w osobowych i

furgonetek

- osobiscie tak

'wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z lego t)'tufu osiqgnqlem(q+am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
98 9{8,81 (pr2ych6d) 34 842,59 (doch6d)

2. Ze.zqdzam dzialalnosciq gospodarcza lub ieslem pzedstaucielem, pehomocnikrem
takiej dziatalnosci (naleZy poda6 formQ prawnq i pzedmiol dzialalnosci):nie dotyczy

osobiScie nie dotyczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dolyczy

Z lego lytulu osiqgnql,em(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v .

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jeslem czl,onkiem zar2Edu (od kiedy): nie dotyczy

ieslem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jeslem czlonkiem komisji rewizyinei (od kiedy): nie dotyczy

Z lego lytufu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

v l.
lnne dodrody ciqgEne z \iul, 2atuddeoia lub innel &i.blno6ci zamd(owoi lub zrjQ6' z @sniern

l(rvd uzystimoych z ks2dcoo tytutu:

Doch6d o.hntty tt .loaurtu Drrcy (zdudt*r . 1l. cLcbl - 9a 7cl,cl ,,
Dbtr.dnr0o-ti4t0,00,
Po[.. ubGzp. 21,72 d

tx.

Skladnikimienia ruchomego o warto6ci powy2ej '10.000 zl (w piypadku poiazd6w mechanicznych

nale2y pode6 markQ, modet i rck produkqi):

Opel Vivaro - 2011, Opel Vivaro - 2011, Opel Vivaro - 20'll, Opel Vivaro - 2011' Opel Vivaro -
201l, Opel Vivaro - 2014, OpelVivaro - 2015
Ciagnik rolniczy - Koleika turystyczna - 2012, Pr2yczepa - koleika turystyczna _ 2012, Prryczepa
- kolejka turystyczna - 2012,

:l



x.

Zobowiqzania pieniQzne o wartosci powy2ej 10.000 zl, w tym zaciqgniQte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na Fkich zosaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim z.larzenjem, w jakjej wysokosci):

Powyisze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie an. 233 S 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zalaienie prawdy grozi ka€ pozbawienia wolnosci.
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