
oswtADczENrE MAJATKoWE

w6jaor rast{pe}' r'6ita, sckretarEa g-iny, skerbxiko g-iny, kierownikr jedDostki
organizacyjtrej gminy, @drejqrEo€aipDq
@zje odmioi-araeljEe tI iEi€niu p6jtor

Pietrowice Wielkie ., dai^ 27.05.2020 r,
(miejsco$oSi)

Uwsgf,:
l. Osoba skladai{cs o.6wiadczetri€ obo*'i.qr.nr iqst do zgodDego z prewd{, staratrDego i

zupeltrego *a'p€lni€tria kaZdej z rubryk
2. Jetuli poszczeg6lDc rubryki nie znejduj{ w konkretnym prxypadku zrsrosowanii, tralety

ll'pbra "Die dot]cz)-".
3. Osob. skhdaj4ca oswiedczenie obowi{zene jest okreilid przynaleiDosd poszczeg6tnych

skladnik6w maj{lkow},ch, dochod6w i zobotdi4zei do maj{tku odrtbDego i mej{rku objft.go
maltuf sk4 rdsp6lnoici{ msj{tkow{,

4. O6wi.dczcnie majqtkowe doty.ry maj{tku w knju i a grenicq.
5. O5*iadczenie majqtkowe obejmuje r6wuiei wierzytetrosci pietrititre.
6. W cz9sci A oswirdczetria zrwtrte sQ informecje jawoe, w czf5ci B zaa informscj€ oiejawne

dot_aczqce odresu z€mieszk tria skladrjtcego oswiedczaDie oraz Eiejsca poloi:enis
nieruchomoSci.

cz4sc A

Ja, nizej podpisanv(a),

......Jacek Picrzchala.
(imiona i nazwisko oraz nia wisko rodowe)

urodzony(a) 7 \rrzesnia 1975 w Raciborzu.

.Dyrektor Szkoll Podstawo9'ej w Pietrowicach Wielkich

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu siQ z ptzepisami ustau/ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ognniczeniu prowadzenia
dzialalno(ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.l. z20l'1 t. Wz. 1393)
oraz uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor4dzie gminnlm (Dz.lJ. z 2017 r. poz. 1875),
z-godnie z art. 24h tej ustawy oawiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeiskiej
wsp6lnotui majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrQbny:

I.
Zasoby pieniQzne:

- Srodki pienig2oe zgronadzone w walucie polskiej

- Srodki pieniqitre zgromadzone w walucie obcej: ..

papiery wano6ciowe:

95 729,15 zl

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

........nie dotyczy

II.

l. Dom o powierzchni: 126,56 m2. o wartosci: 600 tys. zl - Wsp6lwlasnos6

2. Mieszkani€ o powierzchni: 40 m2, o wartoSci: 120 1ys. zl tytul prawny: wsp6lwlasnosd

3. Cospoda$two rolne:



III

ro&aj gospodarstwa:.............nie dot-vczy..... ....... - ..., powierzchnia: .........................

o warto(ci: .... ..... .... nie do$cZy.......... . ...................

rodzaj zabudo$y: ....................-..nie dotyczy ............,..........-...

r).rul prawny: ...............nie dolyczy .

Z tego tytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ..nie

dotyczy.....

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: ....nic dotyczy ...........

o wanosci: . .nie dotyczy

t,.tul prawny

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowycb - nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w:

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

udzial.v te slanowiq pakiel wilkszy ni2 l07o udzial6w w spolce: .-.............nie dotyczy

Z tego tltulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d u *ysoko5ci:

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

tv.

Posiadam akcje w sp6lkaoh handlowych nalezy podai liczbq i emitenta akcji:

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

akcje te stanowiq pakiet wiSkszy niz l0% akcji w sp6lce:

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

Z tego g.tulu osi4gn4lem(dam) w roku ubieglym doch6d w uysokoici ....nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonck, z wyl4czeniem mienia przynaleinego dojego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

tery'torialnego, ich zwi4zkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitahego

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

datQ nabycia, od kogo:

vI

nie dolyczy



l. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz42 (naleTy podai formq prawnri i przedmiot dzialalnosci)

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

wsp6lnie z innyni osobami

- osobi{cie... ......nic dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami

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

Z tego t)4ulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici

2. ZatzTdzun dzialalnosci4 gospodarcz4 lub jeslem przedstawiciclem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno5ci (nalezy podai formq pra*nq i przedmiot dzialalno3ci):

nie dotyczy

osobiScic

nie dotyczy

nic dotyczy

Z tego t).tulu osi4gn4lem(Qlarn) w roku ubicglym doch6d w wysokosci:

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

VII.

l. W sp6lkach handlowych (naz\\,a, siedziba spolki): nie dotyczy

- jesrem czlonliem zarz4du (od kicdy): . nie dotyczy

-jestem czlonkieri rady nadzorczcj (od kiedy) ...........nie dotyczy

jestem czlonliem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... .....nte

dolyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(9lam) *, roku ubieglym doch6d w wysokosci

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

2. W spoldzielniach:

.....nie dotyczy..



-jestem czlonkiem zarzqdu (od kied!):

-jestem czlonkiem rad.v nadzorczej' (od kiedy)

.nie dotyczy

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

-jcstem czlonkiem komisji rerizljnej (od kiedy):

.nie dotvczv

Z tego l,,tulu osiqgnqlem(dam) w roku ubiegllm dochod w *ysoko(ci:

........nie dotyczy

; ; ;;;;":;,;;;;;.,.;;;,";;,;; ;;;;",",".,
...........................de dotyczy

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

.........nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

.nie dotyczy....

jestem czlonki€m komisji rewizyjnej (od kiedy):

...........nie dotyczY

Z tego t)4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

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

I'III.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajq6, z

podaniern kwot uzyskiwanych z kazdego t)'tulu:

stosunek pracy: SP w Piehowicach W1k., PWSZ w Raciborzu- 1 52 814,64 zt

umowy zlecoria i o dzielo 7680,00d



p.awa autorskie 1350,00 zl

inne A6dla - 1981,26 zl

progran 500 plus - 6000 zl

IX.

Skladaiki mienia ruchomego o itano3ci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 markl, model i rok produlcji): .........Audi 3 - 2013 r .....

- pianino Yamaha - l6 000 zl

x.
Zobowi4zania pieniQzne o wartosci powyrej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigre kredyy i

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

zdarzeniern, w jakiej wysoko{ci): 69 679,30 - CtlF kedy hipoteczly na budowg domu

ING Bank Slqski

Powyzsze oSwiadcz€ni€ skladam Swiadomy(a), i2 na podsiawie afi. 233 g I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

/.LL14""'

EKT OR
,)

k!'-r(r-<'/2
)(podpis)

INiewlatuiwe skrealiC.
2Nie dotycry dzialalnodci w)'tw6rczcj w rolnictwic w zakresie produkcji rojlinnej i
zwierzqcej, w formie
i zahesie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


