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iiosc za»^cznik6w / ^ W I A D C Z E N I E MAJATKOWE 
P o d p i s „ . ' * 

wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i cztonka organu zarz^dzaj^cego 

gminn^ osob^ prawn^ oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu 
wojta 

UWAGA: 
1. Osoba skfadaj^ca oswiadczenie obowi^na jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupebiego wypetnienia 

kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac „nie dotyczy". 
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okresiic przynaleznos(i poszczegolnych skJadnikow 

maj^tkowych, dochodow i zobowi^zari do majatku odr^bnego i majatku obĵ tego mal^eiisk^ wspolnosci^ 
maj^tkow .̂ 

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy majatku w kraju i za granic^. 
5. Oswiadczenie maj^kowe obejmuje rdwniez wierzyteinoSci pieni^zne. 
6. W czfSci A oswiadczenia zawarte ŝ  informacje jawne, w czesci B zaS informacje niejawne dotycz^ce adresu 

zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomoSci. 

C Z ^ S C A 

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

urodzony(a) 23.05.1971 w Zdunskiej Woli 

Dyrektor Gminnego Osrodka Kuitury i Sportu w Zapolicach 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si^ z przepisaxni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U . Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 oraz z 2002 r. 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 oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci 

maj^tkowej lub stanowi^e mqj maj£>tek odr^bny: 

I. Zasoby pieni^zne: 
- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej: 2 665,67 zl 
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: NIE POSIADAM 
- papiery wartosciowe: NIE POSIADAM 
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n . 

1. Dom o powierzchni: 40 ml, o wartosci: 30 tys. zl tytui prawny: WLASNOSC 
2. Mieszkanie o powierzchni: 53,19 in2, o wartosci: 150 tys. zl tytui prawny: 

WLASNOSC 
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne, powierzchnia: 1,0765 ha 

o wartosci: 25 tys. zl rodzaj zabudowy: obora murowana + stodola drewniana 
tytul prawny: WLASNOSC 
Z tego tytuiu osi^gn^iem w roku ubiegJym przychod i dochod w wysokosci: 1993,52 zl 

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: 
1) dzialka o pow. 60 m2 z garazem o pow. 30 m2, 
2) grunt 30,92 ml (199/10000 udziatu w prawie wlasno^ci dziaiki) 

o wartosci: 
1) 8tys.zl, 
2) patrz pkt II . 2. 

tytut prawny: WLASNOSC 
III . 

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: 

NIE DOTYCZY 

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy ni^ 10% udzialow w sp6lce: NIE DOTYCZY 
Z tego tytuiu osi4gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

IV. 
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: NIE DOTYCZY 

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spolce: NIE DOTYCZY 
Z tego tytuiu osi^gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

V. 
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wyl^zeniem mienia przynaleznego do jego majatku 
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu 
terytorialnego, ich zwi^kow lub od komunalnej osoby prawnej nast̂ puĵ ce mienie, ktore 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

NIE DOTYCZY 
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VI. 
1. Prowadz? dziaialnosc gospodarcz '̂"' (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

NIE DOTYCZY 
- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytuiu osi^gn4lem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

NIE DOTYCZY 
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie 
NIE DOTYCZY 

- wspolnie z innymi osobami 
NIE DOTYCZY 

Z tego tytuiu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) NIE DOTYCZY. 

Z tego tj^ulu osi4gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

2. W spoldzielniach: NIE DOTYCZY 

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej'̂ ' (od kiedy): NIE DOTYCZY, 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 

Z tego tytuiu osî gn4}em( l̂am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

3. W fundacjach prowadz^cych dzialainosc gospodarcz :̂ NIE DOTYCZY 

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): NIE DOTYCZY 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY 3 



jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY 
Z tego tytuiu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY 

VIII . Inne dochody osî gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaĵ c, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: 

Z TYTULU UMOWY O PRAC^ - 47 982,88ZL 
Z TYTULU NAJMU- 13703ZL 
INNE-960,00ZL 

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): 

TOYOTA COROLLA, 2004 R 

X. Zobowi^nia pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i 
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwi^ku z jakim zdarzeniem, w 
jakiej wysokosci): 

NIE DOTYCZY 
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C Z ^ S C B 

Adres zamieszkania osoby skiadaiacei oswiadr?—'"-

Miejsce poiozenia niemSomo^cTwymieruonych w punkcie II czesci A (adres): 

lego za 

3 

(miejscowosd, data) (podpis) 

f l | NiewlaSciwe skreslic. 
(2| Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i 
zakresie gospodarstwa rodzinnego. 
{3J Nie dotyczy rad nadzorczych spoWzieIni mieszkaniowych. 

zwierz^cej, w formie i 
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