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Uwaga:

1. osoba jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie-

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubrykl nie znajduJą w konkretnym paypadku zastosowanla, naleŻY wPisaó ..nie dotV,

c?v",

3. osoba składaJąca ośwladczenie obowiązana Jest określlć pzynależność poszczegÓlnYch składników ma,
jątkowych, doiirooów i zobowlązań do majątkru odrębnego i maJątku objętego maĘeńską wspólnoŚclą ma-

Jątkową,

4. Ośwladczenie o stanie maJątkowym dotyczy maJątku w kraJu iza granicą.

5. ośwladczenle o stanie majątkowym obejmuje równleż wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. W częścl A oświadczenla zawańe są informacJe Jawne, w części B zaś informacJe niejawne dotyczące adre-
su zamleszkanla sktadatącego ośwladczenie oraz miejsca polożenia nleruchomoŚci.

czĘŚĆ A

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

urodzony(a) 02.12,1968 w BRUSACH

ZPs "LUBIANA" W ŁUBlANlE

STARSZY MlSTRz Z_cA KlERoWNlKA o/MoDELARN|, oDLEWNI FoRM GlPsoWYcH l ODLEWN| NACZYŃ

RADNY PoW|ATU KoŚclERsKlEGo,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu się z pzepisaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U, z 2017 r.

poz. 1868), zgodnie z ań.25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad mażeńskieJ wsPÓlnoŚci

marątkowei lub stanowiące mój maJątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 8741 ZŁ

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

ll.

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

tytuł prawny; WsPÓŁWŁAsNoŚÓ MAŁŻEŃSKA

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY m2, o wańości NlE DOTYCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY, powierzchnia: NlE DOTYCZY

o wartości: NlE DOTYCZY

rodzaj zabudowy: NlE DOTYCZY

tytuł prawny: NlE DOTYCZY

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

4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: 991 m2 pod budynkiem mieszkalnym

rał. ,.,........,.



o wańości: 100 000 ZŁ

tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAŁżEŃSKA

lll.

'l. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
wktórych uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę iemitenta udziałów:

NlE DoTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% 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 - naleźy podaó liczbę i emitenta udziałów: NlE DOTYoZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; NlE DOTYCZY

lV.

1, Posiadam akcję w sPÓlkach 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 niż 10% akcji w spółce: NlE DOTYCZY
ZIego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

2, Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DoTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

V.

NabYłem(am) (nabYł mÓj małźonek, 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

Vl,

'1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (naleŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY

- osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami NlE DOTYCZY
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NlE DoTyczy

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_
leźy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY

_ osobiście NlE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami 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 członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYCZY

Vl!l.



tnne oocnooy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-

§ldwanych z każdego tytułu: 1. DOCHOD ZE STO§UNKU PRACY: 00 279 ZŁ BRUTTO
2. UMOWA O DZIEŁO: 1704 ZŁ BRUTTO
3. D|ETA RADNEGO: 9 875 ZŁ
4. NARoDoWY FUNDUSZ ocHRoNY ŚRoDoWlsKA l Go§PoDARKl WoDNEJ _ PRZYoHÓD DoPŁATA NA
czĘŚclowE SPŁATY KAP|TAŁÓW KREDYTÓW BANKoWYCH 13113zŁ

lx.

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

podaó markę, model i rok produkcji): TOYOTA, COROLLA VERSO 2.a D-4D,2004

ToYoTA, AVENS|S 2,o D-4D, 2oo4 -WSPÓŁWŁASNoŚĆ Z sYNEM,

x.

Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały _ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): KREDYT
PRoSUMENT Bos BANK - Do SPŁATY 16 102zŁ

czĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

a)
\ \\]tlUrt



,,

KoŚclERZYNA, dnia 11.04.2018 r.
(mi6jscowość, data)


