
Korekta do oś`^riadczenia majątkowego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
`^/ójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej gminy,

osoby zarządzającej i członka organLi zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wvdającej
decyzie administracyjiie w imieniu wójtaL

Wilcza, dnia 22 września 2020 r.
(rniejscowość)

U-:
1.   Osoba składaJąca oś`Ariadczenie obo`^/iązana jest do zgodnego z pra`^/dą, starannego i zupelnego wypehienia

każdej z rubryk.
2.   Jeżeli poszczególne rubrvki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dot`/cz`/".
3.   Osoba    składająca    ośwjadczenie    obowiązana    Jest    określlć    przynależność    poszczególnych    składników

majątkowych,  dochodó`^/  1  zobo`^/lązań  do  majątku  odrębnego  i  majątku  objętego  matżeńską  wspólnośc!ą
majątkową.

4.   Oś`^/iadczenie majątkowe dotyczy rriajątkLi w kraju i za granicą.
5.   Oś`^riadczenh: majątkowe obejmuje ró`^/nleż `^/lerzytelności plenlężne.
6.   W części A oś`A/iadczenla  zawarte są informacje ja`^/ne, w części 8 zaś informaęje nieja`^/ne dotyczące adresu

zamieszl(ania składąjącego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cjzjĘŚćA

Ja,  niżej  podpisany(a), WALDEl\MR PIETRZAK
(imiona  1  nazwisko  oraz nazwisko  rodowe)

urodzony(a) 2 kwietnia  1983 roku w Knurowie

GMINIW OśRODEl( KULTURY W PILCHO\^/lcAcl1  -DYREKTOR
(mięjsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

po  zapoz"niu  sk3  z  przepisami  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ograniczeniu  prowadzenia  działalności
gospodarczej   przez   osoby   pełniące  funkęje   publiczne   (Dz.   U.   z   2017   r.   poz.   1393)   oraz   ustawy  z   dnia
s   marca   1990   r.   o  samorządzie  gminnym   (Dz.   U.   z   2019   r.   poz.   506),   zgodnie   z   art.   24h  tej   ustawy
oświadczam,   że   posiadam   wchodzące  w  skład   małżeńskiej  wspólności   majątkowej   lub  stanowiące   mój
rTmjątek odrębny:

'.

Zasoby pientżne:
-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5000 zł rachunek bieżący (majątek wspólny)
-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  nie dotyczy
-papiery wartościowe:  nie dotyczy na  kwotę: nie dotyczy

11.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:  nie dotyczy tytuł prawny:  nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni:  nie dotyczy m2, o wartości:  nie dotyczy tytuł prawny:  nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:  nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4.  lnne  nieruchomości:

powierzchnia:  nie dotyczy o wartości:  nie dotyczy Muł prawny:  nie dotyczy



111.

Posiadam  udziaty w spółkach handlowych -należy podać liczbę  i emitenta  udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 109/o udziałów w spółce:  nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy

lv.
Posiadam akcj.e w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcj.e te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am)  (nabył  mój  matżonek,  z  wyłączeniem  mienia  przynależnego  do jego  majątku  odrębnego)
od   Skarbu   Państwa,   innej   państwowej   osoby   prawnej,   jednostek   samorządu   terytorialnego,   ich
związków,  komunalnej osoby prawnej  lub związku  metropolitalnego następujące  mienie,  które podlegało
zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:  nie dotyczy

Vl.

1.  Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy
-osobiście  nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym  przychód  i dochód w wysokości: nie dotyczy

2.  Zarządzam  działalnością  gospodarczą  lub jestem  przedstawicielem,  pelnomocnikiem  takiej  działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-osobiście nie dotyczy

-wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy

Vll.

1. W spótkach  handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od  kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem  rady nadzorczej (od kiedy):  nie dotyczy
-jestem członkiem  komisji rewizyjnej (od  kiedy):  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem cztonkjem zarządu (od  kiedy):  nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od  kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy

3. W fundacjach  prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od  kiedy): nie dotyczy



-jestem członkiem  rady nadzorczej (od  kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od  kiedy):  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:  nie dotyczy

Vlll.

lnne  dochody  osiągane  z  tytutu  zatrudnienia  lub  innej  działalności  zarobkowej  lub  zajęć,  z  podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:  Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach -umowa o pracę, dochód
72687,78 zł

lx.

Składniki  mienia  ruchomego o wartości  powyżej  10 000 złotych  (w  przypadku  pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): OPEL MERIVA 2006 rok, wartość 14600 zł

X.

Zobowiązania  pieniężne  o  wartości  powyżej  10  000  złotych,  w  tym  zaciągnięte  kredyty  i  pożyczki  oraz
warunki,  na  jakich  zostaty  udzielone  (wobec  kogo,  w  związku  z jakim  zdarzeniem,  w jakiej  wysokości):
Pożyczka  gotówkowa  w  wysokości  16090,10  PLN  (PKO  BP)  na  zakup  samochodu,  40  miesięcznych  rat,
zaciągnięta wspólnie z małżonką. Na 31 grudnia 2018 pozostała  kwota kapitału do spłaty 9505,17 PLN.




