
Krapkowice, dnia 05.03.2013 r. 

Uwaga: 

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego 
wypelnienia kaidej z rubryk. 

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad 
"nie dotvczv". 

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslid przynale2noSd poszczegolnych 
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqz~ do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego 
malienskq wspolnoiciq majqtkowq. 

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieniqzne. 

6. W czqSci A ~Swiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne 
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomoSci. 

Ja, nizej podpisany, Jerv  Cezary Delewicz 
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe ) 

urodzony 02 kwietnia 1963 r. w Kfdziervnie 

Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Krapkowicach, Prezes 
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) 

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. 
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49. poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz 
z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy obwiadczam, 
i e  posiadam wchodzqce w sklad malzeliskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce rnoj majqtek 
odrqbny: 

Zasoby pieniqine: 
- Srodki pieniqhe zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycv 
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycv 
- papiery wartoiciowe: nie dotycv na kwotq: nie dotycv 



I. Dom o powierzchni : nie dofyczy m2, o wartoici: nie dotyczy tytui prawny: nie dotyczy 

2. Mieszkanie o powierzchni: 49 m2, o wartoici: 100 000,OO z f  tytui prawny: spdldzielcze prawo 
wlasnoSciowe (malieiiska wspdlnoif majqtkowa) 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy 
o wartoici: nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytui prawny: nie dotyczy 
Z tego tytuh osiqgnqlem w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokoici: nie dotyczy 

4. Inne nieruchomoici: 
powierzchnia: garai 16 m2 o wartoici: 15 000,OO zl. 
tytul prawny: wieczyste ui,ytkowanie (malieiiska wspdlnoSf majqtkowa) 

Posiadam udziaiy w spoikach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta udziaiow: nie dotyczy 
udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy ni i  10% udziai6w w spoice: nie dotyczy 
Z tego tytuiu osiqgnqiem w roku ubiegiym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

IV. 

Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy podaC liczbe i emitenta akcji: nie dotyczjl 
akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii  10% akcji w spolce: nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqiem w roku ubiegiym dochod w wysokoici: nie dotyczy. 

Nabyiem (nabyi moj maiionek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) 
od Skarbu Panstwa, innej pahtwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego. ich 
zwivkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze 
przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo : nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadze dziaialnoSC gospodarczq2 (naleiy podat forme prawnq i przedmiot dziaialnoici): 
nie dotyczy 
- osobiicie nie dotyczy 
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytuiu osiqgnqlem w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokoici: nie dotyczy 

2. Zarzqdzam dziaialnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dziaialnoSci (naleiy podaC forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy 
- osobiScie nie dotyczy 
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 



Z tego tytulu osiggnqtem w roku ubiegIym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 

w Krapkowicach ul. B. Czecha I 
- jestem czlonkiem zarzgdu ( od kiedy ): 15.06.2009 r. 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
- z tego tytulu osiggnglem w roku ubieglym dochod w wysokoici: 126 251,39 zl. 

2. W spoldzielniach: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry 
Z tego tytulu osiqgnglem w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

3. W fundacjach prowad74cych dzialalnoid gospodarczg: nie dotycg, 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
- z tego tytulu osiqgnglem w roku ubieglym docbod w wysokoici: nie dotyczy 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatmdnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqd, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytuh: dzialalnoii wykonywana osobiicie (urnowa o 
drielo) I 640,00zl., dochody rnalionki 36 375,52 zl. 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powytej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych naIe2y podad markq, model i rok produkcji ): sarnochdd FL4T Grande Punto 
Active 1,4 rok produkcji 2008 o wartoici 16 200,OO zl (wg. Polisy) (rnalieriska wspdlnoii 
rnajqtkowa) wspdhdasnoii z bankiern GETING BANK S.A. kredytujqcyrn zakup. 

Zobowiqzania pieniqzne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciggniqte kredyty i poiyczki 
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokoici): 
- kredyt gotdwkowy na zakup i rernont rnieszkania w banku PKO BP S.A. w kwocie 23 448,59 zl, 
- kredyt gotdwkowy na zakup sarnochodu osobowego w banku GETZNG BANK S.A. w kwocie 

21 9 79,17 21. (zabezpieczenie - wspdhvlasnoii sarnochodu). 
- kredyt gotdwkowy no sptatg kart kredytowych w banku SKOKStefczyka w kwocie 11 006,87 zl. 


