
oSwlaD@ENrE MA.,ATxowr

radnego Sminy

Pletrowice Wielkie, dnia 16 wrzeinia 2018 r.
tmlelr.owodt)

1, Osolra slradaiq€a ojwi.dseni! obowhrana ,.st .to rgodnego i pr.wda, 6t.rann.go I rup.*nego $rypdntcnta
k idei u rubryk.

2. J.tcli porocg5lne ru bryki ni. .najduir w konk tnym prlypadhl r.no.ow.nia, rlat.iy wpisai
3. Otoba skbdaE.a oSwhda.nic obowhrara jest ok catil- p.2ynat ino'. pos:a€sitnych skEdnitdw

nEi+towych, do.hod6w I zobowhr.i do majethr odrebnego i m.jgku obiqt.so mstiaish $sp6tnoi.it
rhai+Iows.

4. o3wh.krenie o nani€ mrj+kowym dotFry majatk w kraju irr rliniq.
5. Oiwi.dcueni€ o stani. m.Jqtkowym obejmurc rowniei wierryretnokt pt.nteine.
6. W crai.i A oswhdcren ie rawan€ sq infDrnEcj. iawn., w .teSEi B rcj informacj. hi€jawr€ dotyc.ec€ adrcsu

raml€skania skladaiq..to oiwhdcr.nl€ oraz mieisc. poloi.nia nirruchomos.t.

@tiCA
Ja, niiej podpisany(a), Joachlm Wiecrorek,

iim,o^a iha?wijeo q.r Ezwir&o rodowr)
urodrony(a) Il wr.einia 1955 roku w Pierowica.h Wietkich
Tauron Oyst,ybucia SA, o/Gliwice ul. Ponowa 14a; it4-100 Glhrlce,
(ierownik Dziatu Logistyki

(m'cF<. r.rudni€n'., sbnowitro lUbfu,rci.l
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy, dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grninnym (Dr. U_ 2 2017 r.
por. 1875), zsodnie 2 art.24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wrhodzqce w sktad mau€nskiej
wspdlDofti m,.jatk6wej lob staDowii.e m6j Dajttek odrebhyj

t.

ZasobV pienieine:

- Srodkipi€nierne zgromadzon€ w walucie polskiej: 147 5CO,00 zt

- irodki pienieine zgromad2one w walu.ie obc€ji 700,00 EUR

- papiery wanoiciowe: obliga(je korporacyine
na kwotq: 38 (x10,00 zl
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I.
1. Dom o powierzchni: 160m2, o wartoSci:300 Ur0,00 tl

tytul prawny: wsp6?wlasnol€ matiedska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m'z, o wartoaci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj , powierzchnla: nie dotycry
o wartoicir nie dotyczy
rodzaj zabsdowy: nie dotyczy
qtul prawny: nie dotyczy
Z t€go t,ltutu o.iegnqlem(efam) w roku ubi€glvm przvch6d i doch6d w wvsokoSci: nie dotyczy

4.lnne n,eruchomo6ci:
po wierz.h ni a : nie doty c.Y

o warto3ci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

fit.
1. Posiadam udria+y w spotkach handlowvch z udzialem Eminnvch os6b prawnvch lub Przedsiebiorc6w,

w kt6rych urzestni.zQ taki€ osoby - naleiv podaa li.zbq i€mitenta udzial6w:

nie datyczy
udziatyte stanowiq pakiet wiekszY nii 10% udziat6w wsp6tce: nie dotyczy

Z teso tytutu osiisnqten(€tam) w roku ubiegtYm doch6d w w!'sokoj.i: nie dotycEy

2. Posiadam ud?iatv w innvch sp6tkach handlowYch naleiv podaa liczbe iemit€nta udzial6w: nie dotyczy

Z tego tltutu osiqgnqtem(etam) w loku ubieBlYm doch6d w wYsokosci: nie dotyczy

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzial€m tlninnv.h os6b prawnYch lub przedsiebiorc6w,

w kdrych ucz€stnic2a takie osoby - naleiY podaa liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6fce: nie dotyczy
Ztego tytulu osiagnqtem(qtam) w roku ubiegtYm doch6d w wYsokosci: nie dotyczy

2. Posisdam akcie w innych sp6lka.h handlowych - naleiy podaa lic$e I emiteata akcii: BMPAG SA - 400
szt, CCC SA - 160 szt, Cigames SA - 1400 szt, cormay SA - 400 szt, Getin SA - 200 szt,
Getinoble SA - 2000 szt, Gobarto SA - 300 szt, Hawe SA - 1500 szt, Herkules SA - 596
szt, INC SA - 225 szt, Jwconstr SA - 875 sr, Kopex SA - 500 szt, Latk SA - ',91 szt,

Lccorp SA g30O szt, Lubawa SA - 1100 szt, MonariSA ' 500 szt' Mostalzab SA - 1000

szt, Rubicon SA - 34 szt, Stalp.odukt SA - 5 szt, Wasko SA - 730 szt,
z teao tytulu osiqanqlem(stam) w roku ubieglym do.h6d w wysoko&i: 652,30 zl
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Nabyt€m(am) {nabyl m6j mafionek, z wyla.zeniem mienia przynaleineeo do jeco rhajqtku odrebnego)
od skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu terytorialneSo, ich

zwiqrk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwlazku metropolitalnego naslqpuiEce mienie, kidre podlegelo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

- osobilcie nie dotycry
- wspdlnie z irnyml osobaminie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(elan1) w.oku ubi€glym do€h6d w wysokoici: nie dotyczy

v ,

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

-j€stem czlonkiem zarzedu (od kiedyl: nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadrorcr€j (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonki€m komisji rewizyjnej (od ki€dy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubie8lym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

v .

lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej d2iala lnosci za robkowej lub zajet, z podaniem

kwot uzvskiwanvch z kaideeo tylulu:
Doctr6d osiqgniety ze stosunku pracy (zatrudnienia na etacie) - 69 914 zl,
Oieta radnego - 2 250,00 zl
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1. Prowadze dzialalnoi6 cospodar.zq lnaleiy podai forme prawnq i prTedmiot dzialalnolci):

Jednoosobowa dzialalno66 gospodarcza - Wyn4em i dzieriawa samochod6w
osobowych ifurggnetek
- osobiScie Tak
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z Gao r$!h osilenEle?{elam) w roku ubieglym p.zych6d i dochdd w wysokoj.i:
71672,76 zl (ptzych6dl 6 302,96 zt (doch6d)

2. Za?adzam dzialalnoftiq Bospodarczq lub.iestem przedstawitielem pelnomocnikiem taliej dziatalnoaci

lnaleiy podatlorme prawne i przedmiot drialalno6ci): nie dotyczy



tx,
SHedniki mienia ruchomego o w.rtoaci powyiei 10 000 rtotych (w pnypadku pojazddw me.hlniczntEh
naleiy poda6 marke, modeli rol produk.ji): Opel Vivaro - 2011, Op'el Vivaro . 201i, Opol Vivaro - 2oll,
Op€l Vieero - rloii, Opcl Viua.o - 20ll, Opel Viv.ro - 2014, OFI Vivaro - 2015, Renaut Tr.tic ZOt€,
Renault Trafic 2017, Ciignik.olniczy - Kolejks turystyczna - 2012, Prryczeps - kolejka turystyczna -
2012, PtzyczeD., - koleika tu.ystyczna - 2012,

x.
Zobowiqrania pienierne o wartoa.i powyiej 10 000 zloty.h, w tym .aciagniet€ kredyty i r,oiv.zki ora2
warunki, na jakich zonaly udrielon€ (wobe. to8o, w zwiqzku zjalim zdarrehiem, wjakiej wysokolci):

Powyisze oawiadcrenie skladam jwiadomy(a), ti na podstawie art.233 5 1 Xodeksu karn€go za podanie
nieprawdy lub zatajenie prrwdy gro?i kara pozbawi€nia wolno!.i.
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