
KOREKTA 

DO OSWIADCZENIA MAJ~TKOWEGD 
radnego gminy 

xloxonego w dnlu 12.12.2010 r. 

Pawbwice, dnia 08.1 1.201 1 r. r. 

Uwaga: 

f. Osoba skkadajqca ~Swiadczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 
zupdnego wypelnlenia kaf dej z rubryk. 

2. Jef eli poszczegblne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nalefy 
wpisat ,,nie dotvczv" 

3. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqxana jest okreSllC pmynalef noSC poszczegdlny ch 
skladnikbw majqtkowych, dochoddw i zobowiqzah do majqtku odrqbnego i rnajqtku 
objqtego matierisk4 wsp6lnoSciq majqtkowq 

4. OSwiadczenie o atanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju 1 za granlcq. 
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wlerzytelnoSci pienigZne. 
6. W cresci A ogwiadczenla zawatte sq infomacje jawne, w czpf ci B za6 infamacjo niejawns 

dotycrqce adresu zamiesrkania s kladajqcego ~Swiadczenie oraz miejsca poloienia 
nieruchomoSci. 

CZI$C A 
Ja, nitej podpisany Aureliusz Jbzef Pisarek 
urodzony 21.02.1959 w Rybniku 

Wojewddzki Szpital Specjalistycrny nr 2 
starszy asystent na oddziale chirurgii 

radny 
( miejsce zatrudnlenla, stanowlsko tub funkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samonqdzie gminnym ( D2.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. -I591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nt 113, poz.984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 2 14, poz. 1 806) zgodnie s art. 24 h tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodzqce 
w sklad malzehskiej wspblnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny: 



II. 
1. Dom o powierzchni: 164 m2, o wartoSci: 200 000 21 

tytul prawny: ~IaSciciel 

2. Mleszkanie o powienchni: nie dotyczy , o wartoSci : nie dotyczy, 

tytul  prawny: nie dotyczy 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powienchnia: nie dotymy 

o wartoki: nie dotyczy 

rodzaj zabudowy: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 

Z tego tytufu osiqgnqkm w roku ubieglyrn prtychbd i dochbd wwysokoSci: nie dotyczy 

4. lnne nieruchomosci: 

powienchnia : dzialka 3 750 m2 rabudowana domem z pkt. 1 

o wartoSci : 100 000 zl. 

tytul prawny : wtaSciciel 


