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Uwaga:

1. Osoba

ńrunai, ń7 /ł.r,,aaft.

NlE MAJĄTKOWE
powiatu

KośclERzYNA, dnia 02.04.2019 r.
(miejscoWość)

do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie,

nia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypatJku zastosowania, należy wpisać "nie dotv-

Qzy:.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośc poszczególnych składników ma,

jątkowych, dochodów iionowiązan oo majątńu odrębnego'i majątku objętego małżeńską wspólnością ma,

jątkową.

4. OśwIadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częś.ci B zaś informacje niejawne

su zamieszkania składającego oświadczenie oiaz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), PlOTR GlERSZEWSKI,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02.12.1968 w BRUSY

ZPS ,,Lubiana,,w Łubianie, starszy mistrz z-ca kierownika o/modelarni, odlewni form gipsowych i odlewni naczyń,
(miejsce zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie PowiatowYm (Dz. U. z 2017 r,

poz. 1868), zgodnie z ań,25c tei ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŹeńskiej wsPÓlnoŚci

maiątkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 41 000 ZŁ

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wańościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchni: 107 m2, o wartości: 300 000

tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁZEŃ SKA

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DoTYCZY m2, o wartości NlE DoTYCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY, powierzchnia: NlE DOTYCZY

o wańości: NlE DOTYCZY

rodzaj zabudowy: NlE DOTYCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: DZ|AŁKA 991 m2 PoD BUDYNK|ĘM MlESZKALNYM

o wańości: 100 000 ZŁ

tytuł prawny: WSpÓŁWŁAsNoŚć MAŁZEŃSKA



lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osob prawnych lub przedsiębiorców'

* [órv"ń u.ióitni6ri tafiń o.ónv _ naleźy podać liczbę i emitenta udziałow:

NlE DoTYCZY

udziałytestanowiąpakietwiększyniŻ10o/oudziałówwspołce:NlEDoTYCZY

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:NlEDoTYCZY

2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należY Podać liczbę i emitenta udziałów: NlE DOTYCZY

Ztegotytułuosiągnąlem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:NlEDoTYCZY

lV.

1, posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcow,

wktÓrychuczestniczątakieosoby-naleŻypodacliczbęiemitentaakcji:

NlE DoTYCZY

akcjetestanowiąpakietwiększyniŻlOÓ/oakcjiwspÓłce:NlEDOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DoTYCZY

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DoTyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:NlEDoTYCZY

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 _ nalezy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: NlE DoTyczy

2. Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, Pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

leży podaó formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOTYCZY

-- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DOTYCZY

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, sieclziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kieclv): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiecJy): NlE DOI-YCZY

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłyr.rrdochÓdwwysokości:NlEDoTYCZY

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatruclnienia lub innej działalnosci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot uzy-

skiwanych z kaźdego tytułu: 1. DoCHoD żr srośrlŃKU pRACy; 82662 ZŁ BRUTTo 2, D1ETA RADNEG6:

14 663 ZŁ

lx.



składniki mienia ruchomego o wariości powyżej ,l0 000 złcltych (w przypadkri pojazdow mechanicznych naleźy

podać markę, model i rok produkcji): TOYoTA, COROLLA VER§O 2,0 D_4D,2004,

ToYoTA, AVENsls 2.0 D-4D, zaoĄ -WSPÓŁWŁASNoŚĆ Z S,/NEM,

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej ,l0 o00 złotycŁt, w lvm zaciągnięte kredyty i.poŻyczki oraz warunki,

na jakich zostały.udzielone (wonec_.x!l9ó, ń związxu z 1akim_zdarzónlem, w jakiej wysokości): KREDyT

ńńośóMe11rf aóś snNx _ Do spŁATy 12 140,46,zŁ, py,zp wzps "LUBIANA " 10 600 zŁ,

czĘŚc B

Kodeksu karnegoA
t {\!h
tĘ9Ą L

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podsiawie art, 233 § 1

prawOy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

xośctrnzyNA 02.04.201 9
(miejscowość, data)

za podanie nie-




