
rzAd GminY Pielrowice

I
F 30. o{. 2018

OSWlADCZENIE MAJATXOWE

radnego gminy

Pietrowice Wielkie, dnia 29 kwietnia 2018 r.

1. Osoba skladaiaca oiwiadcreni€ obowiArana iest do 4odn€to t Prawdl. staranneto i rupelne8o wypelnienia

karde,z rubryk.
2. leieli poszeer6lne rubrykinie znaiduja w konkretnYm PrzYpadku rastosowania, naleiY wpisaa-!ir d9!Ma1
3. Osoba skladaiqca oJwiadcrenie obowlerana iest okre6lia PrtYnaleinoia postzeg6lnYch skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i ,obowierai do maiatku odrebnego I majAtku obiete8o maliefiska wsp6lnoJciq

4. oiwiadczenie o stanie mairtkowym dotYcrY majqtku w k.aju izaSranicq
5. Ojwiadczenie o stanie majAtkowym ob€imuie r6wniei wierrytelnoSci plenieine

5. w .relci A olwiadcrenia ,iwarte s4 inform..ie iawn€, w cz$ci B ,a5 informacj€ nieiawne dotYczq.€ adresu

:amie'kania skladaiaceSo oawiad.zenie orar miejsca polorenia ni€ruchomofti.

czESC A

la, niiej podpisany(a), Joachim Wieczorek,
(imDna 

'narwkko 
orar narwi5ko rodowe)

urodzony(a) 12 wrreihia 1965 roku w Pietrowicach Wielkich

Tauron Dystrybucja SA, o/Gliwice ul. Portowa 14a;44-100 Gliwice,

staBzy specjalista ds. Eksploatacii sieci
lmiei!.€ ralrudnieni., rtanowisko rub runk.ia)

po zapoznaniu sie . pEepisami ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (D2. U z 2011 t-

poz. 1875), zSodnie z art.24h tej ustawy odwiadczam, ie posiadam wchodzQc€ w sklad maiiedskiej

wsp6lnojci majatkowej lub stanowiace m6j majQtek odrebny:

t.

Zasoby pienieine:

- (rodki pieniqzne zgromadrone w walucie pokkiej: 145 OO0,0O zl

- irodki pienieine z8romadzone w walucie obceji 800,00 CUR

- papiery wano6ciowe: obliSacie korporacyjne
na kwote:38 00O,0O !t

L.dz



[.
1. oom o powieru chni: 160m?, o warto;ci: 30O 0fi),00 r1

t!,tul prawny: wspdh,vlasnoia malieiska
2. Mieszkanie o powierz.hni: nie dotyczy mr, o wartosci: nie dotyczy

trtul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolnel

rodzaj , powi€nchnia: nie dotyczy
o warto6ci: nie dotyczy
rodraj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wYsoko(ci: nie dotyczy

4. lone nieruchomo(ci:
powierzchnia: nie dotyczy

o wartoici: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

t.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os5b prawnych lub przedsiebiorc6w,

w kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podaa llczbe i emitenta udzial6wl

nie dotyczy
udziaty te stanowia pakiet wiqks2y nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tltulu osiq8nqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wYsokoici: nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podaa liczbe iemitenta udzial6w: nie dotyczy

Z tego tytulu osiagnQlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokojci: nie dotyczy

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podaa liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiQkszy nii 10% akciiw sp6lce: nie dotyczy
Z teso tr.tulu osiagnaiem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoaci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podaa liczbe i emitenta akcji: Boryszew _ 300
szt, BMPAG SA - 4OO szt, CCC SA - t40 szt, Cigames SA - 1400 szt, Cormay SA - 400
szt, Getin SA - 200 szt, Getinoble SA - 572 szt, Gobarto SA - 300 szt, Hawe SA - 1500
szt, Herkules SA - 595 szt, INC SA - 225 szt, Jwconstt SA - 875 szt, KoPex SA - 500 szt,
LarkSA-191 szt, Lccorp SA 9300 szl Lubawa SA- 1100szt, Monari SA-500szt
Mostalzab SA -'t000 szt, Police SA -300szt, Rubicon SA-34szt, Syntos SA - 2000 szt,
szt, Wasko SA - 730 szt,
z tego tytulu osiaSnalem(elam) w roku ubieSlym doch6d w wysokoicir 652,30 zl



Nabylemlam) (nab!4 m6l malionek, z wylQczeniem mienia przYnaleinego do jego majQtku odrQbneSo)

od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowei osobY prawnej, jednostek samorzqdu terytorialne8o, ich

2waQ2k6w, komunalnej osoby prawnei lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo

zby.iu w drodze przetarSu - naleiy podaa opis mienia i datq nabYcia, od koEo: nie dotyczy

1. Prowadze dziatalno6a SospodarczE (naleiy podaa formq prawnq i przedmiot dzialalnoici):

Jednoosobowa dzialaln056 gospodarcza - Wynajem i dzieriawa samochod6w
osobowych i furgonetek
- osobiicie Tak

wsp6lnie . innymiosobami nie dotyczy
z tego tltulu osiQgnQlem(qtam) w roku ubiegfym pruych6d i doch6d w wYsokoici:

115 447,02lgtzych,6d) ,t6 609,98 (doch6d)
2. ZarzEdtam dziatalno(ciq gospodarczE lub jestem przedstawiciel€rn pelnomocnikiem tatiei dzialalnoici

(nale:y podaa forme prawnq i przedmiot d2ialalno(ci)r nie dotyczy

- osobi6cie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymiosobami nie dotyczy
z tego tytutu osiqBnEtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

w sp6lkach handlowych (nazwa, saedziba sp6lki): nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

iestem czlonkiem komisiirewizyjnej (od kiedyii nie dotyczy

z tego tttulu osiignqlemlqlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

vflt.
lnne dochody osla8ane r Mdu zatrudnlenia lub innej dzialalnoJci za robkowej lub zaiQa, z podanlem

kwot uryskiwanych z kardego tlrulu:
Doch6d GhonlQty zG stosunku pracy (zatrudnienia na otaclo) - 100 601,01 zl,
Diota radnego - 2 550,00 zl



tx.
Skledniki mienia ruchomego o wanosci powyiei 10 0oo zlotych (w pnypadku pojazd6w me'hanicznych

naleiy podat markq, modeii rok produkcji): Opol vivaro - 20ll, opel.Vivaro --2-01,1'-Opsl vivaro - 20{I'
oi.i vi""io - zOli, Opel Vivtro - 2011, Opel vivero ' 20t4, Opel Vivaro - 20'15, Rcnaut Trafic 2016'

iln"rrt rr"rc zoti,ciqgnik rotniczy _ Koteika tury6tyc2na - 2012, pzyczopa , kolejka turystyczna -

2012,Pt yczepa'koletka turystyczna - 2012'

x.
zobowiqzania pieniQine o wartoJci powyiej 10 OO0 2lotych, w tym zaciQ8niqte kredytY i poiyczki orar

warunk; na j"tictt iottaty uduielone (wob€c ko8o, w rwiqzku 2 iakim zdarzeniem, w jakiej wysokoJc'):

54 988,33 RCI ganque 5A, kredyt samochodowy

Powyisze oswiadczenie skladam Jwiadomy(a), ii na podstawie ert. 233 I 1 l(odeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy gro2i kara pozbawienia wolnojci.

//r//." Z/E. a,e


