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Pietrowice Wielkie ., dnia 29.04.2019 r.
(miejscowoii)

trwsg!:
l. Osoba skhdajqc. osrviadczenie obowi{zana jest do zgodnego z prawdq, st{rrnnego i

zupelnego wypelnienie katdej z rubryll
2. Jeieli poszrzeg6lne rubryki nie ar.jduj4 w konlretnvm pr4/prdku zsstosowrtrir, mleiy

wpisa6 "oic dotycry".
3. Osoba skhdrj{.{ otwiadczcnie oboniqzrn! jest okreSlid przynaleinoif poszczeg6lnych

skhdnik6w mxj4tkowych, dochod6w i zobowiqz.i do rn.iqtku odr$bnego i mrjttku objQtego
meli.eisk{ wsp6lnosciq maittkow+

4. Oswiedczenic maj{tkowe dotyczy majltku w kraju i zi grrnic$
5. OSwiadczeaie maj{tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoici pienigine.
6 W c"gici A oswisdczenie zaprrte s4 informecje jawne, w czgsci B ze-i informa(je nhjswne

dotyczl.l rdresu zamieazkrnir sklsdrj{cego oSwi.dczenie orez miejscr polorenis
niaruchomoSci-

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) 7 wrzesnia 1975 w Raciborzu .

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

(miejsc€ zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si9 z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 t. o ogranicze u prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez o$by pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. z2Ol7 r.Wz 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca l99o r o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2ol'l r. poz. 1875),
zgodnie z an 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodz4c-e w sklad malzenskiej
wspolno5ci maj4rkowej lub stanowi4c€ m6j maj4rek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

Srodki pieniezne zgrorudzone w walucie polskie.i: 145 876,96 zl

$odki pieni€he zgomadzone w walucie obcej: ........... .... .. ..

papiery wartoSciowe

......nie dotycry

nie dotyczy

.. ...Jacek Pierzchala .

(imiona i nazwisLo oraz nazwisko rodovre)

Dom o powierzchni: 126,56 m2, o wanoki: 600 tys zl - wspolwlasnosc

Mieszkanie o powierzchni: 40 m', o wartoici: 120 tys zl tytul prawny: wsp6lwlasnosi

Gospodarstwo rolne:

It.

I

2

l

kierownika jedoosrki



rodaj Sospodarstwa: . . nie dotyczy .... , powierzchnia: .. . .

o warloscr .. . nie dorycry

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

t),tul prawny . .rue dotyczv

Z tego q ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoici: . nic

dotyczy.....

4. Inne niemchomo&i.

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

o wartosci: nie dotyczy ..

t)4ul prawny

III.

Posiadam u&ialy w spolkach haodlowych nalery podac liczbg i emitenta udzial6\r'

nie dotyczy ...... ....
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy ni, l07o udzialow w spolcer nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoioi:

... . Nie dotvczy . .... .

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlo*ych nalezy podac liczbg iemitenta akcji:

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

akcje te stanowia pakiet wiQkszy rli2 tOp/o akcji w spolce:

.....nie dotyczy.

Z tego tytulu osi{grql€m(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: ... . .oie dotyczy

v-

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem micnia przynaleznego do jego maj4tku

odrqbnego) od Skarbu Panstw4 innej pairstqowej osoby prawnej, jednostek samorzqdlr

te.)4orialtrego, ich zwiqzkow, komuoalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i

datg nabyci4 od kogo:

\t-

.nie dotyczy



L Prowadzg dzialalnoii gospodarcz4r (nalezy podac formg prawn4 i przedmior dzialalnoici)

.... . ..............nie dotvczy

osobidcie ............................. ....nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami

,,, , ,,,,,,,nie dolyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci

2. Zuz4dzam dzialahoicie gospodarcz4 lub jestem po edstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nale2y podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoici):

. .nie dotyczy ....

- osobi3cie

nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami .. .nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

,,,,,,,,,niedoryc2y,,,,,,,,,,,

VII.

I w spotkach handlowych (nazwa" siedziba spolki)r ...... nie dotyczy

- j€stem czlonkiem zarzedu (od kiedy ) nie dotyczl

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) ni€ dotyczy

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

dotyczy

Z tego tyt!fu osilgn4lem(Ql8m) w roku ubieglym dochdd w wysokoici

.... . . . . ..............de dotyczy

nle

2 W spoldzielniach:

nie dotyczy



- jestem czlonkicm zarz4du (od kiedy) nie dotyczy

jestem cdonkiem rady nadzorczejr (od kiedy).

.nre dolyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

nie dotyczy

Z tego lytulu osi4ga4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

.........nie dotyczy

3. W fr"rndacjach prowadzlcych dzialalnoSd gospodarcz4

.....nie dotycry

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)

.-...-...nie dotyczy

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

nie dotyczy.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

... .. . nie dotyczy

Z tcgo tltulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

nie dotyczy

vt[.
Inne dochody osi4gane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z

podaniem kwot uzyskiwaoych z kazdego Rtufu

stosunek pracy: SP w Pietrowicach Wlk , PWSZ w Racibotat- 133 054,22 d
umowy zlecenia i o dziero -'1383,29 d



prawa aulorskie - I 780,00 z,I

inne irodla PWSZ w Raciborzu - 1968 zl

program 500 plus - 4500 zl

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyz€j l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezT podad markQ, model irok produkcji): ...... Audi 3 - 2013 r '....

x.
Zobowiqzania pienigzne o flartosci powluej l0 O0O zlotych, w tym zaci4gniete kedlay i

pozyczki ordz warunki, oa jakich zosaly udzielone (wob€c kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzenierq w jakiej wysokosci): 72 826, I ? - CHF kredyt hipoteczny na budowg domu ING

Bank Shski

flrh, wr*1,+ 11 )I ru.t1../tt-h.
(niejscowo3i, dalaxPodpis)

rNiewlasciwe skeslii.

'?Nie dotyczy dziaralnoici wltwdtczej w rolnictwie w zakrcsie produkcji roSlinnej i

zwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

YTI)1


