
, . ~, kiirownika jjedndstki organizacyjnej gminy 

Pielgrzymowice, dnia 10 kwiecieli 2013r. 
( r n i e p d b )  

Uwaaa: 
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowqzana jest do zgodnego z prawdq, stannnego i zupelnego wypdniinia 

kaidejz mbryk. 
2. Jeieli posnrql6lne ~ b r y k i  nie majdujq w konkrebym prrypadku rastoumania, naleiy wpisat 

"nie dotvczv". 
3. Osoba skhdajqca o5wisdczenie obowiqzana jest okreflit pnynalain& pozmzeg6lnych skMnik6w 

majqtkowych, dochodbw i zobowiqzah do maiqtku odvbnego i majqtku objtego matiehskq wsp6lnolciq 
maj$kow;l. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dolycrj maMku w kraju i za gnnicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie.t wierrytehdci pieniejne. 
6. W cqsc i  A oswiaduenia zawarte sq informacje jawne, w c w c i  B zas informacje niejarme do t yqce  adresu 

zamieszkania skklajqcego obwiadczenie oraz miejsca pdoienia niemchomoki. 

Ja, niiej podpisany(a), Andrzej Pilis 

umdzony(a) 23.12.1969r. w ~arkach, woj. Slqskie 
Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 

(miejscezalrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zwnaniu si$ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o cgraniaeniu wadzenia dziino9d gospodamej pzez owby W i  
funkqe publinne (DL U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 
wazz 2002 r. Nr 113, paz. 984 i Nr 214, poz. 1806) orazusiawyz dnia 0 rnarca 1990 r. o samcfz@rjegminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 553, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgalnie z art. 24h lei ustawy 
&iadcram, i e  posiadarn wchodzw w ssklad rnai2ehskiej wsp0ldu majqlkowej lub stanowiqc? mq majatek alr@ny: 

1. 
Zasoby pieniqzne: 
- srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej nie dofyczy 

- srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej nie dotyczy ............ ... ................................................. 

- papiery wartokiowe: nie dotyczy .................... .. ...................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. na kwo$: .............................. 
......................................................................................................................................................................... 



1. Dom o powienchni: nie dotyczym2, o wartosci: .......................... tytut prawny: 
2. Mieszkanie o powierzchni nie dofyczy m2, o wartoici: ........................ tytul prawny: 

~ ~ 

3. ~os~odars two  mlne: 
rodzaj gospodarstwa: nie dofyczy , powienchnia: nie dotyczy .......... : 

, . o wartoscl: ........................... ............ .............................................................................................................. 
rodzaj zabudowy: .......................................................................................................................................... 
tytul prawny: ................... .. ........ .. ............................................................................................................ 

.... Z tego tytutu osiiignqlem(c1am) w mku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dofyczy 
4. lnne nieruchomosci: 

powierzchnia: 2,65h 
o wartosci: 40 000zl 
tytul prawny: wlasnosc - 1,6032ha ,wspMasnoSC z i o n q -  1,0468ha 

111. 
Posiadam udzialy w sp6ikach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udziabw: 

udzialy te stanowiq pakiet wickszy n i i  10% udziatow w spoke: nie dofyczy 

Z tego tytulu osiiignqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy .................. .. ........ 

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podac liczbe i emitenta akcji: nie dofyczy 
........................................................................................................................................................................... 

akcje te stanowiq pakiet wigkszy n i i  10% akcji w swlce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgn@em(@am) w mku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy ...................... ............... 
v. 
Nabylem(am) (nabyl m6j maltonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub 
od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w dmdze pnetargu - naleiy 
podac opis mienia i datg nabycia, od kogo: . nie dotyczy ................................................................. 



VI. I 

1. Prowadzg dzialalnoSC gospodarcz$ (naleiy podaC fonng prawnq i paedmiot dzialalnohi): nie dofyczy 
....................................................................................................................................................................... 

., . . ....................................................................................................................... - osob~sc~e n ~ e  dofyczy 

. . . . - wspoln~e z ~nnymi osobam~ nre dofyczy ............ .... ................................................................ 
I ...................................................................................................................... J .............................................. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(g1am) w mku ubieglym przychbd i dochixl w wysoko~ci: nie dofyczy ............... 

2. Zarzqdzam dziatalnoSci~gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnorhocnikiem takiej dziatalnoSci 
(naleiy podat form? prawn3 i pnedrniot dzialalnosci): . nie dotyczy ............ I ............................ 
- osobiScie nie dofyczy ............. .. ................................................................................................. 
- wspolnie z innymi osobami nie dofyczy ....................................................... : ................. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(g1am) w mku ubieglym dochbd w wysokosci: nie dotyczy .................. ........ 

I 
VII. I 

1. W spokach handlowych (nazwa, siedziba sp6ki): nie dofyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): , nie dofyczy ............ .. ............................................................ 

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

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(g1am) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: nie dofyczy .................... 
I 2. W spbldzielniach: nie dofyczy ............ ... ................................................................. 

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy nie dotyczy 

- jestem czbnkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy I 
................... .. ............................................................................................... > .............................................. 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy I ..................................................................................................................................................................... 
Z !ego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dofyczy 
....................................................................................................................................................................... 

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarcq: nie dotyczy 

.............................................. ...................... .. ....................................................................................... 
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dofyczy ............ ..................... ..,,,! ....................... 

.............................................. ................................................................................... ......................... .... 
.......................... ................................. - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotywy I 
........................................................... - jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dofyczy 

............................................................................................................................................. ...................- 
Z tego tytulu osiqgnqlem(giam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dofyczy ..... 



lnne dochody osiaane z tytuiu zattudnienia lub innej dziatalnoici zambkowej lub zajgC, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytulu: wynagmdzenie ze stosunku pracy - 82082,3421 

IX. 
Skladniki mienia iuchomego o wartoSci powyiej 10.000 zbtych (w prrypadku pojazdbw mechanicznych 
naleiy podac mark?, model i mk pmdukcji): samochod Cifroen Xara Picasso 2005r- wartost 14 OOOzl 

I 
X. 
Zobowiqzania pienigine o wartosci powyiej 10.000 zlotych, w tym zaciqgrligte kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): 
kredyt w wysokoici 60 000z/, zmienna stopa pmenbwa, bank PKO BP, kredyt zacracrqgn,f?fy w grudniu 
20101 na okres 5 /at, do splaly na dzieri 31.12.2012 pozosfalo 37000,OOzl. z p~eznaczeniem na zakup 
dzidki mlnej i termornodernizacje budynku M6ry jest wlasnosciq mojej tesciowej a w kforyrn zamieszkuje 
razem z mojq rodzinq, budynek poloiony jest w Pielg~ynowicach na ul. Olchowej 4. 


