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oŚwraocZENTE MAJĄTK.WE rms*Tt$ffi"}
wójta' Zastępcy wÓjta' sekretarza gminy, skarbnika gmlny, kierownika jednostki organizacyjnejgminy, osoby zarządzającej i członka organu zarząd'za1ącego grminną osobą prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtat1]

Sierpc, dnia 05.01.2015 ...
(miej s cowośĆ )

Uwaga:

1' osoba sk}adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
2' JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania/ należy wpisać,,nie dotyczy', .

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreŚ]ić przyna"LeZnośĆ poszczegolnych składnikćlwmajątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńskąwspó1nością ma j ątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie majątkowe obejmuje rÓwniez w1erzyte.ności pienlężne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nj_ejawnedotyczące adresu zamieszkania składającegro oświadczenie oraz miejsca po}ozenia nieruchomoŚc:_-

cząŚĆ a

Ja, niŻe) podpisany(a), Jarosław Marcin Perzyński
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08.07 .I9f 9 w Sierpcu
Urząd Miasta W Sierpcu Burmist'rZ Miasta Sierpca

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu srę z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzeniadziała]ności gospodarcze) przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. u. Nr 1O6, poz. 6-?9,z L998 r- Nr 113, poz. 715 i Nr L62, poz. L.,26, z .j99 r. Nr 49 t poz. 483, z 2OOO r. Nr 26,poz. 306 oraz z 2OO2 !:. Nr 113, poz. 9g4 i Nr 2L4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia g marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' \). z 2aal r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. NrNr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 72?I i Nr 214, poz.1805). zgodnj-eustawy oświadczam. Źę*Ę--q1-:*od:-ce w skład małżeńskie j wspóInoścl maj ątkowej,nój majątek odrębny:

T.
Zasoby pienięzne:
* środki pienięzne zgromadzone w wafucie po1skiej: 26.OOO PLN

23, Poz. 22A,

z art. 24Ł1 tej
lub stanowiące

_ środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej;

... na kwote:

.NIE DOTYCZY
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pap:.ery Wartościowe: .NIE DOTYCZY
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1. Dom o powierzchni: NIE D}TYCZY, o wartości: ... tytuł prawnv:
2. Mieszkanie o powierzchni: 66,6 m2, o wartości: -7OO.O0O PLN tvtuł

nr 4B2I/2012 z dnia 25-a6_2OI2 wspÓłwłasnośĆ malzeńska
3. Gospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa: ....NTE DOTYCZY. powierzchnj.a:
o wartości:

prawny: własnościowe REP A

rodzaj zabudowy: ......NIE DOTYCZY-
tytul prawny:

z Łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
4. rnne nieruchomości:

- Mieszkanie 53 m2 o wartoścl: -40O OOO zł
70A6/2003 daLa zakupu 2003 rok

dochÓd w wysokości:

tytuł prawny: spółdziefcze własnościowe REP A nr

o wartości 23.000 PLN REP A nr Ą82l/2al2 z dnia 25- a6-.
- GataŻ podzlemny o powierzchni 11,50 m2

2012 wspÓłwłasnoŚĆ małżeńska.

1Tr.
Posiadam uclziały w spółkach handlowych - nalezy podaĆ
Wydawnictwo WNT sp. z o.a' - 50 Ż udzrałÓw
Rent-a-Book sp. z o'o. - 50 % udzia1ów
udziaŁy te stanowią pakiet większy niŻ IOŻ udziałÓw w

Wydawnictwo WNT sp. z o.o. - 50 8 udziałÓw
Rent-a_Book Sp. z o.o. - 50 ? udziałów
z tego tytułu os1ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: Spółki nie wyp}acały dywidend

}iczbę i emitenta udziałów:

spÓłce:

IV.
Posiadam akcje w spÓłkach hand1owych - należy podać liczbę i emitenta akcji

.....NfE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niz 10Ł akcji w spÓłce: .........NrE DOTYCZY

Z teqo tytulu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: .NTE DOTYCZY.

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przyna]eŹnego do jego majątku odrębneqo)
od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, ]ednostek samorządu terytorialnego, ich
zvriązkó\Ń lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu _ nalezy podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:
od likwidatora Wydawnictwo Naukowo - Techniczne Sp z a.o. w 1ikwidacji nabyłem w grudniu 2O11roku książki' prawa autorskie do tytułów wydawanych przez wydawnictwo i znak towalo'y trfNT

VI .

1. Prowadzę dzia}a]_nośĆ gospodarczą[2] (na}ezy podaĆ formę
M_PaItner .Tarosław Perzyński _ Księgarnia rnternetowa -

_ osobiŚcie TAK. . .

wspólnie z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
3 I03 354,57

prawną i przedmiot działa}ności):
jednoosobowa działalnośĆ gospodarcza

Z przychód i dochÓd w wysokości:
Dochód: 485 684,99 ( za 11 miesięcy )

Rok 2014 przychody
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2' Zarządzam działalnością gospodarczą 1ub jestem przedstawicie1em, pełnomocnikiem takiejdziałalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
., .. .NTE DOTYCZY.

v-ulrDure .NTE DOTYCZY.

- wspólnie z innymi osobami .. .NrE DOTYCŻY_

z Łega tytułu osiąqtnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....NTE DOTYCZY....

VI].
1' W spÓłkach hand'owych (nazwa, siedziba spółki): Wydawnictwo WNT Sp. Z o-o.- jestem członklem zarządu (od kiedy) i styczeń 2OL2
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : . .. ,. .NfE DOTYCZY.
- jestem członkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy): '..NIE DOTYCZY.
z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłpn dochÓd w wysokości: I7600 PLN Brut'to

2. w spÓLdzielniach: NTE DoTYczY
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
_ jestem członkiem rady nadzorczej [3] (od kiedy) : NTE D.TYC'Y
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NTE DOTYCZY
z teqo tytułu osiągnąłem(ę1am) w roku ubiegłym dochód w wysckości: NIE DoTYCZY

3. !i fundacjach prowadzących dzia}alność qospodarczą:
Pofska Izba Ksiązki _ Stowarzyszenie

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy) : .. .. . .. .. .NIE DoTYCZY

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : od maja 2O12

- jestem czlonkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy) : .....NrE Doryczy

Z Łega tytu1u osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:
Działa.Iność Społeczna _ bez wynagrodzenia

VTII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa1ności zarobkowe 1 Lub zajęć, zpodaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdeqo tytułu:

Umowa o pracę_ UrZąd Miasta Sierpca- BuImistrz Miasta Sierpca- 9450 PLN; Umowa najmu 5150 PLN;
Umowa zl,ecenie 146 pLN

TX.
Sk}adniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1O OOO złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych na1ezy podać markę, mode1 i rok produkcji):

_ opel Astra 1.9 Diesel - 2OO5 - WSE 51TW - Wartość około 15.Ooo PLN
_ Hyundai Ix-35 2'0 Diesef _ 2a7I _ ww 4146T * Wartość około 60.OOO PLN * Samochód w leasingu

na działaInośĆ gospodarczą
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X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 o0o zLotycŁ, w t1łn zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzlefone (wobec kogo, w zwi_ązku z jakim zdarzeniem, w jak1e;
Wysokości): '

_ Kredyt Hipoteczny na zakup mieszkania (66,6 m2) - W Wysokości 115 58o/OO EUR do spłaty 1O5
600,44 ELIR kredyt na 25 lat otrzymany w 2010 do 2035 roku w Deutsche Bank polska s.A.

* Kredyt obrotowy pod działalność gospod'arczą (M-Partner)- w wysokości 3OO o0O PLN
Udzielony przez Mbank

- Leasing Samochodu Hyundai 1x_35 2.0 Diesel _ 2aI7 - ww 4j46T pozostała kwota do spłaty
36766,02 net.to - Santander Consumer Multirents Sp. z o.o.

- Karta Kredytowa z limitem 15 000 pLN w Mbank

- Debet na rachunku prywat.nym w Mbanku z limitem 50 ooo pLN wykorzystano 225.t,64 pLN
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a) , iz
podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi

na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za
kara pozbawienia wo]_ności.
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(mrejscowośĆ' data)

[1] Niewlaściwe

[2] Nie dotyczy
zwierzęce1,

[3] wie dotyczy

skreśIiĆ.
działalności wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś}innej i
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
rad nadzorczych spó}dzielni mieszkaniowych.


