
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

CZARNA, dnia 20-04-201'l r'
, |, .: (r4ieiscowość)

lJwaga:

'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starańnego izupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk'

2. Jeżeli posŻczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv",

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynateżność poszczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością ma_
jątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5' oświadcŻenie majątkowe obejmuje równieżwierŻytelności pieniężne'

6' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_
su zamieŚzkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podp sany(a)' MlRosŁAW JAN PERz'
(]miona nazwisko o6Ż naŻW sko rodowe)

L]rodzony(a) 24-06-1983 roku w DĘBlcY

URZĄD GMlNY czARNA, KlERoWNlK lNWESTYCJl l PoZYsKIWANlA ŚRoDKÓW UNlJNYcH
(m]ejŚ@ zatrudnie'j a' slańow]Śko Ub funkcja)

po ŻapoŻnani! się z prŻepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadŻenia działalności go'
spodar.zej pEez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz' U' Nr 106, poz' 679, z 1998 r. Nr 113' poz' 715 i Nr 162'
poz. 1126,21999r.Nr49,poz.483,22000t.Nt26 poz.306 otaz z 2002 r. Nr'l'13, poz.9a4 i Nt 214, po2.1806) oraz
ustav!ry z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gmjnnym (Dz. U' z 2001 f. Nl 142. poz' 1591 oraz z 2002 l' Nl 23,
paz.220' Nl62' poz' 558' Nr 113' poz' 984' Nr 153' poŻ' 1271 i Nl214. poz' 1806), zgodnie z ań. 24h iej ustawry
ośWiadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:

t.

zasoby pieniężne:

- Środki pienlężne gromadzone W walucie polskiej: 10 000'00

- środki pieniężne gromadzone w Wa|ucie obcej: NlE DorycZY

- papiery wańościowe: NlE DowCZY
na kwotę:

tt.

1. Dom o powierzchni: NlE DOTYoZY m'Ź, owańości: -tytuł prawny] -

2' l\łieszkanie o powieŻchni: NlE DoTYczY m2' owańości:- tytuł prawny] -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOryCzY, powierzchnia: -

rodzajzabudowy: -

Muł prawnyi -

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w Wysokości] -

4' lnne nieruchomości:

Ń

J\



powielzchnia: NIE DOTYCZY

o Wartości: -

tytuł prawny] -

t.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałÓW:

NIE DOTYCZY

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10% udziałóW W spółce: -

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: -

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać iczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakjet wjększy niż '107o akcjiW spółce: _

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: _

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' Ż Wyłączeniem mienia prŻynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Pańshva, innej państwowe] osoby prawnej' jednostek samoŻądu terytorjalnego' ich związków lub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące mien]e' ktÓre podlegało zbyciu w drodze pŻetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: NlE DoTYczY

vt.

1' Prowadzę działalność gospodarczł (naleŹy podać formę prawną i prŻedmiot dŻiałalności): NlE DoTYoZY
osobiście -

- Wspólnie z innymiosobami_

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: '
2' zalządzam dŻiałalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem' pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYoZY

- osobiśc]e _

Wspólnie z innymi osobami -

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: _

v .

1' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki): NlE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): _

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)] -

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: -

2' W spóldzielniachI

N]E DOTYCZY

- jestem członkiem zarŻądu (od kiedy): -

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): _

- jestem członkiem komisji rewiŻyjnej (od k]edy): -

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: -
)..



3' W fundacjach prowadzących dŻiałalność gospodarczą

NIE DOTYCZY

- jestem cŻłonkiem zarządt] (od kjedy): '

- jesierr cz1onkiem rady nadzorcŻej (od k]edy): -

_ jestem cz]onki€m komjsj lewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokoścj:

vt".

lnne dochody osiąsane z tytułLr zatrudnienia lub innej dziełalności zarobkowe] lub Żajęc' z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: 1. UMoWA o PRAoĘ - 37 073'23] 2. UMoWA ZLECEN|E - 293'72

tx.

składn|k mienia ruchomego o Wartości powyŹej 10 000 złotych (W przypadku pojazdów mechanicznych na]eŻy
podaó markę model i rok produkcji): NlE DorycZY

X,

Zabowiązan|a pienięŻne o Wańości powyŹe] 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kledyly i poŹyczk] oraz Warunki'
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W ŻWiązk! z jakim zdaŻeniem, W jakiej wysokości): NLE DoTYCZY

czĘśĆ B
Adres zamiesŻkania osoby składającej ośWiadczeniej

l\,,liejsce położenia nier!chomoŚci wymienionych

T

2.-
3.,
4-

DANE OSOBOWE
PRAWNIE CHRONiOIIE

PowyŹsze ośWiadczenie składam śWiadomy(a)' iz na podstaw]e art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdy lub załajenie plawdy grozi kara pozbawienia wolności'

czARNA, 20-04-201r
(ńiejscowość. data)

1 Niewłaściwe skreślić'
, Nie dotyczy działalności trylwórcŻej W rolnictwie WzakleŚie produkcjifuślinnejizw]erzęce]' w formie izakresie gospodar

. Nie dotyczy rao nadzorczych spóldzielnimieszkan]owych' 
| {

s-


