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Uwaga: l podpls

1. Osoba składaJąca oświadczenle obowiązana jest do
nla każdeJ z rubryk,

zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

2. Jeżell poszczegóIne rubrykl nle znaJduJą w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
czv".

3. Osoba skladaJąca oświadczenie obowiązana jest określlć pnzynateżność poszczególnych składnlków ma-
jątkowych, dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego i maJątku obJętego mażeńską wspólnośclą ma_
Jątkową.

4. Ośwladczenle o stanle maJątkowym dotyczy maJątku w kraJu lza granicą,

5. OŚwiadczenie o stanle majątkowym obejmuJe również wiezytelnoścl pleniężne.

6. W częŚcl A oświadczenia zawańe są lnformacte Jawne, w częścl B zaś |nformacte nleJawne dotyczące adre-
su zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz miejsca polożenla nleruchomoŚcl.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), PlOTR GlERSZEWSKl,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02,12,1968 w BRUSACH
ZPs "LUBIANA' W ŁUBIAN|E, STARSZY MlsTRZ Z_cA KlERoWNlKA o/MoDELARN|, oDLEWNI FoRM
GlPsoWYcH loDLEWN| NAczYŃ, RADNY PoW|ATU KoŚclERsKlEGo,

(miejsce zatrudnienia, slanowi§ko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przeplsaml ustawy z dnla 5 czerwca ,t998 r. o samorządzle powlatowym (Dz. U, z 2017 r,

Poz. 1868), zgodnle z ar1. 25c teJ u§tawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskleJ wspóInoścl
majątkoweJ lub stanowlące mój maJątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 17 535 ZŁ

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchni: 107 m2, o wańości: 300 OO0 ZŁ
tytuł prawny; WŁASNOŚĆ MAŁżEŃSKA

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY m2, o wańości NlE DoTYCZY
tytuł prawny: NlE DOGYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY, powierzchnia: NlE DOTYCZY
o wańości: NlE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NlE DOTYCZY
tytul prawny: NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: DZ|AŁM 991 M2 POD BUDYNK|EM M|ESZKALNYM
o wańości: 100 000 ZŁ



tytuł prawny: WsPÓŁWtAsNoŚĆ MAŁŻEŃ §KA

lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 1a§/o udziałów w spółce: NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: NlE DoTYczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; NlE DOTYCZY

tV.

1, Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niŁ 10o/o akcji w spółce: NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY
2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji; NlE DOTYOZY

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vlyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze pzetargu - naleźy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DoTyczy

vl.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymiosobamiNlE DOTYCZY

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

2, Zanądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-

leży podać formę prawną i pzedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście NlE DOWCZY

- wspólnie z innymiosobami NlE DOTYCZY

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

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

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

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOWCZY

Vll|.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podali9ql kwo!!1y-
skiwanych z iiazdeóo tytułu:'DocuÓo ze sTosUNKU PRA0Y 51 180 zŁ BRUTTo, DIETA RADNEGo 12137 ZŁ



lx,

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D-4D, 2004. TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D,

2004 -W§PÓŁWł^sNoŚĆ Z SYNEM

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki,
na jakich zostaĘ, udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości): KREDYT
PRoSUMENT Bos BANK _ Do SPŁATY 12796,12 zŁ,PlęP W zPs "LUBIANA,, 1 1 800 zŁ

czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań,
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

KoŚclERZYNA, 1 1.12.2018 r.
(mi6j§cowość, data)




