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oSWIADCZENTE MAJATKOWE

L.dz a8t
n'tfitai zastg-ey n'rijta; sekretarza gminy; skarbnika gminy , kierownika ednostki
organizacyjnej gminy,

Racib6rz ., dnia 28 .04.2022 r.
(miejscowodi)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego *ypelnienia kaidej z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisa6 "nie dotycry".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okre6lid przynaleino5d poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkorrych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego
malief sk4 wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie majltkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
6. W czg5ci A oiwiadczenia zrwarte se informacje jawne, w czgici B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czDsc A

Ja, nizej podpisany(a),

.........Jacek Pierzchala
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U . z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym @L U. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZefskiej
wspolno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 24 225,85 z\ ; 6 895,33 zl (wklady

KPZP)

- Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: .

- papiery wartoSciowe:

u.

l. Dom o powierzchni: 126j6 m2, o wartosci: 700 lys. zl - Wsp6lwlasnodi

2. Mieszkanie o powierzchni: 40 m2, o wartoSci: 150 tys. zl lrtul prawny: wspolwlasnosd

........nie dotyczy

..nie dotyczy

urodzony(a) 7 wrzeSnia 1975 w Raciborzu .

..........Dyrektor Szkoly Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)



3. Mieszkanie o powierzchni: 43 m2 , o wartosci: 180 tys. zl t)'tul prawny: wsp6lwlasno6i

4. Gospodarstwo rolne:

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

o wartoSci: ..................nie dotvczv

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

t]tul prawny: ...............nie dotyczy

Z tego tlulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ..nie

dotyczy.....

4. Inne nieruchomoSci:

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

III.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naleZy podai Iiczbg i emitenta udzial6w:

o wartoSci: ........nie dotyczy

tyul prawny:

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

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

udzialy te stanowig pakiet wiqkszy ni| l0%o udzial6w w sp6lce: ...............nie dotyczy

Z tego ty'tulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.......Nie dotyczy

w.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbE i emitenta akcji

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni| 10%o akcji w sp6lce:

.......nie dotyczy.

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ........nie dotyczy

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, irurej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i

datg nabycia, od kogo:



nie dotyczy

l. Prowadzg dzialalnoii gospodarczq2 (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

....nie dotyczy .....

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

wsp6lnie z innymi osobami

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

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

2. Zaru4dzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci):

;;;;" 
"" "nie dotvczv

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

Z tego tltulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

\.II.
l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ............. nie dotyczy

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

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...........nie

dotyczy.....

vI.



Z tego t)'tulu osi4gn?lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

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

2. W sp6ldzielniach:

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

-jestem czlonkiem zarz4dtt (od kiedy): .......... ....nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..........

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego t).tulx osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoii gospodarcz4:

.........nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy........

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.................nie dotyczy
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d'ch6d w wvs'k'*ci:



VIII.

lnne dochody osi4gane z tltutu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej ba$ zaj96, z

podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

stosunek pracy: SP w Piekowicach Wlk.- 106 269,02 zl , PWSZ w Raciborzu- 56 398,65

zl

umowy zlecenia i o dzielo - 3520,00 zl

inne 2r6dla - 643,51 zl

Fogram 500 plus - 6000 zl

wlprawka szkoln a - 300 zl

prawa autorskie - 400 zl

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci polvyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji): .........Audi 3 - 2O13 r .....

- pianino Yamaha, Volkswagan H7 Transporter 2007 r.

u
,.b

c-\..."
(miej scowoSi, data) (podpis)

rNiewladciwe skreSlii. 1r**frp'Z
?u

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i

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

zdarzeniem, w jakiej wysokodci): 62518,34 - CHF kedyt hipoteczny na budowg domu

INc Bank Shski

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.


