WP. 2124. Ta 2020
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
, kierownika jednostki organizacyjnej gminy

2020

-04- 2.8

Pielgrzymowice, dnia 28.04.2020r.
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"Uwaga: —
1.

2.
3.
4.
5.
6.

zę

ACE]

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowedotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), TOMASZ ROBERT HEROK

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...... 6 luty 1977 r. w Jastrzębiu-Zdrój..................-.-..--uuu:.22u444111111-. pro YW AAAAEEEWSYĘCEGTĘSYĄ

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW| KANALIZACJI UL. ORLA 11 w KRZYŻOWICACH (od 01.01.2020
Wodociągi Pawłowice) - NA STANOWISKU DYREKTORA
bee
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
—,
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej eC
majątkowej lub-stanowiące-mój-majątek-odrębny:

jA

I.
Zasobypieniezne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: : 57 632,70 zł — współwłasność małżeńska, 9 810,08
zł
Pracownicza
Kasa
Zapomogowo-Pożyczkowa
—
współwłasność
małżeńska

610,85 zł, Stelmet — 449 szt. X 7,35 zł = 3300,15 zł, TXM — 42592szt. X 0,1095zł = 4663,82zł,
na kwotę: 44 610,92 zł —- współwłasność małżeńska................. suse uuu asusa

1. Dom powierzchni: .221,51 m2, o wartości: 500 000 zł tytuł prawny: . własność......................................
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczytytuł 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 tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: działka nr 1525/1 zabudowana domem z punktuII ppkt 1.
powierzchnia: 0,4464 ha ....

o wartości: 80 000 zt...
tytuł prawny: własność

Ill.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, 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

- wspólnie z innymi osobaminie dotyczy.

2. Zarządzam działalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy...................--uue- uuu aan
- osobiście nie dotyCzy...............-ee usu aaaaa naa nanaaa
- wspólnie z innymi osobami. nie dotyczy....................................

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:niedotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki): nie dotyCzy............. ccsscsessssssseessssssssssecsecssseseessssveseeessess
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................:1..111....

1. Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innejdziałalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdegotytułu:
-Wynagrodzenie ze stosunku pracy - dochód — 120 354,74 zł
- Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych — 4 132,80 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modeli rok produkcji):
1.Samochód osobowy Kia Optima kombi GT line, rok produkcji 2016 roku

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Pożyczka pieniężna o stałym oprocentowaniu 7,49% w banku ING,
Kwota kredytu - 30 000,00 zł - umowazawarta 06.01.2019 r.
Cel - zakup samochodu,

Do spłaty pozostało 21 513,76 zł

CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ul. Zebrzydowicka 23a 43-252 Pielgrzymowice.....
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie Il części A (adres):
1. ul. Zebrzydowicka 23a 43-252 Pielgrzymowice.............
ue...
PALCUZ
3, MO DOtyZzysssssiccssivsiesssvssnycosvsnsvecszeevuevarsssuiiasvivvassascuneseceeceneseccconssaneossesasessensasusssssvnssayesernsasseerecesnestuesnenevaveats
4. ul. Zebrzydowicka 23a 43-252 Pielgrzymowice

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
:

Pielgrzymowice, 28.04.2020r.
(miejscowość, data)

1 Niewlasciwe skresli¢.
2 Nie dotyczydziałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formiei zakresie gospodarstwarodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

