
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6itai tasagpey $6jtE sekretsrra gmh, r skorbf,ika gEihr', kierownika jednostki
organizacyjrej gmitry,

Racib6rz ., dnia 28 .04.2021 r.
(miejscowoii)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oswiadczeni€ obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego $ypelnienia k idej z rubryk
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisat Ide dotyczy".
3. Osoba skladsjqca oswiadczenie obo\vi4zana jest okresli6 przyraleinos6 poszcz€g6lnych

skladnik6w marqtkowych, dochod6w i zoboni4zNi do majqtku odr9btr€go i majqtku objttego
malief skQ wsp6lnosci4 majqlkow4.

4. Oswiadczenie maj{tkowe dot"vczy majetku \ kraj[ i za granicQ.
5. Oswiadcznie maj4tkowe obejmuje r6wniei llierzytelnosci pieni(Zre.
6. W czgSci A o6wiadczenia zarvarte s{ informacje jewoe, * czq6ci B zai inrormacje niejawne

dotyazqc€ sdresu zamieszkenia skledaj4c€go o6wiadczenie oraz miejsca poloZenie
nieruchomosci.

......Jacek Piezchala .

(imiona i naz*'isko oraz nazu'isko rodowe)

uodzony(a) 7 \rzesnia 1975 \r Raciborzu .

.Dyrektor Szkoly Podstawowej w Pietro\aicach Wielkich

(miejsc€ zatrudnienia" stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si$ z przepisami ustar] z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialaho3ci gospodarczej przez osob) pelni4ce fr-rnkcje publiczne (Dz.U.z20l7 t.poz. 1393)
orifz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnlm (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
zgdrie z art. 24h lej usta\*y oi*'iadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeiskiej
wsp6lnoSci majqtko$ej lub stano\i4ce m6j maj4tek odrqbny:

t.
Zasob] pienigzne:

Srodki pienig2ne zgromadzone \\' walucie polskiel

- irodki pienigzne zgromadzone \\ \\alucie obcej: ..

papicn \anoicio$e:

128 082,69 zl

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

nie dotyczy

lI.

l. Dom o powierzchnir 126,56 m:. o u'artoici: 650 tys. zl - Wsp6hvlasno(i

2. Mieszkanie o powierz chni: 40 m2. o wartosci: 1,10 tvs. zl tltul pra&n1,: wsp6hllasno!6

3. Gospoda$two rolne:

cz4sc A

Ja, ni2ej podpisany(a),



rodzaj gospodarstwa: -............nie dotyczy ......................., powierzchnia: .-...............

o \ ano(ci: ..................nic dol\cz) ................................

rodzaj zabudowy: .......................nie dotyczy .-...-.-..-.-...-.-...

lltul prawnl: ...............nrc dotlc/y .

Z tego tytulu osiqSnqlem(glam) w roku ubicglym przych6d i doch6d w wysokoiei:

dotyczy.....

4. Inne nieruchomo(ci:

powierzchnia: ....nie dotyczy -..-.......

o $afloici: nie dotyczy ..-............

t).tulprowny:

..nte

III.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlo$ych nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w:

..............................nie dot1c21 .....................

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w \\' sp6lce: ...............nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn4lem(elam) u,roku ubieglym doch6d u uysokosci:

....................Nie dotyczy ........................................

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych nale2y podai liczbq i emitcnia akcji:

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

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji * sp6lce:

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

Z tego t).tulu osiqgnqlem(91am) w roku ubieglym doch6d w uysokoSci: ........nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z *yl4czeniem mieda przynaleznego dojego maj4tku

odrqbnego) od Skarbu Paistwa. innej paist\,!'owej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

ter,,torialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub z*-iqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przctargu nalez) podai opis mienia i

datg nabycia, od kogo:

vI.

nie dotyczy



l. ProwadzE dzialalno3d gospodarcz42 (nalezy podai formg pmwnq i przedmiot dzialalnodci):

.nie dotyczy

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

wsp6lnie z innlani osobami

...nie dotyc2y............

Z tego q4ulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysokoSci

2. Zav4dzam dzialalno6ciq gospodarczq lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno3ci (nale2y poda6 formg pawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

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

osobiScie

.......nie dotyczy

- wspolnie z inny,mi osobarni .........................................nie dotyczy

Z rego t,,tutu osiqgnelem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

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

v[
I . W sp6lkach hadtowych (nazw4 siedziba spolki) .............-.-..nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kied) ): ....... .nie dotyczy

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

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............................ ,nlc

dotyczy ..............................

Z tego tltulu osiQgn4lem(glam) *'roku ubiegtym doch6d u'wysoko(ci

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

2. W spoldzielniac h:

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



-jestem czlonliem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem Iady nadzorczej3 (od kiedy): .

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

jestem czlonkiem komisji rerizyjnej (od kiedy)

..nie dotyczy

Z t€go t,4ulu osiqgrqlem(glam) w roku ubiegll,m doch6d w wysoko6ci

.........nie dotyczy

3. W fundacjach powadz4cych dzialalnoft gospodarcz4:

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

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)

nie dotyczy

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

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

.....nre dotyc2y...........

- jestem czlonkicm komisji rewiz-rjnej (od kiedy):

............nie dotyozy

VIII.
Inne dochody osi4gane z t),tulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z

podaniern kwot uzyski$anych z kazdego tltulu:

stosunek pracy: SP w Pietrowicach Wlk.- 88 348,23 zl, PWSZ w Raciborzu- 11873,21 zl

umowyzleceniaio dzielo 3280,00 zl



inne Zr6dla - 1050,14 zl

program 500 plus 6000 zl

wlpawka szkoLna 300 zl

rx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznychnalezypodaimarkg,modelirckprodukcji):........Audi3-2013r.....

- pianino Yamaha" Volkswag€n H7 Transpoier 200'7 t.

x.
Zobowi4zania pieni9zne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tlm zaci4gnigt€ kredyty i

pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwi4zku zjakim

zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 65976, 92 - CIIF kredyt hipoteczny na budowQ domu

ING Bank Sl4ski

9-c
(miejscowoSi, )(podpis)

rNiewlaSci\re skrcSlii.
2Nie dotyczy dzialalnosci \a'ylw6rczcj w rolnict\ivic w zakresie produkcji roSlinnej i

zwierzgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
lNie dot-yczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkanio*ych.

ft*o'ouzt (9.0?,P?/,r,. n


