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. osoba skladającb oświadczenie
każdej z ľubľyki r l' '- . __ --

1 zprawdą, staľannego i zupelnego wypelnienia

2. Jeżelí poszczególne ľubrykĺ nie w konkľetnym pľzypadku zastosorľania, należy wpisać ..nie dotyczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić przynależność poszczególnych skladników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju izagranicą.

5. ośwĺadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wĺeľzytelnoścĺ pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawaľte są informacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkanĺa skladającego ośrľiadczenie oľaz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niŻej podpisana Anna Czerska rod. Panasiuk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rođowe)

uľodzona 03 maja 1970 roku w Łukowie

Urząd Miast Łuków, 2l-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17

Naczelnik Wydziafu Gospođaľki Komunalnej i ochĺony Środowiska
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pÍzepisami ustawy z dnía 21 sierpnia 1997 r. o ogľaniczeniu pľowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 1393) oraz

ustawy zdnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20l7 r.poz.1875), zgodnie zart.z4h

tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub

stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pĺenĺężne :

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 32.000 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie d,otyczy
_ papiery waľtościowe: nie dotyczy

na kwotę ĺie d,otyczy
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1. Dom o powieľzchni:2l5,l3 m2, szacowana wartośó wg. aktu notarialnego: 200.000 zł,tyhJł pľawny:

małżeńska wspólnota maj ątkowa,

1a. Dom o powierzchni: 75 rrŕ, szacowana waľtośó wg. aktu notarialnego: 100.000 zł, tytuł prawny:

małzeńska wspólnota majątkowa'

2. Mieszkanie o powierzchĺi:nie dotyc zY m2, o wartości: ňie dotyczy

tytuł pľawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rođzĄ gospodarstwa: nie dotyczy, powierzcbnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy :nie dotYczY

tytuł prawny : nie ďotyczy

Ztegotyrufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Innenieruchomości:działkanaktórej znajdująsiędomy_pktII.1 iII.la,powieľzchnía'.23,83u,

o waľtości : nie dotyczy, tytuł prawny :;małŻeÍlska wspólnota majątkowa,

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych _na\eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy
uđziały te stanowią pakiet większy niŻ l0oÁ udziałów w spółce:

nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczY

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _naleŻy podać liczbę i emitenta akcji :

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0%o akcji w spółce:

ĺie dotyczy
Ztegotýufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczY
v.
Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyĺaIeżnego do jego majątku

oĺręin.gô; oá st u'uu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jeđnostek samoľządu teľytorialnego,

b
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- ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegďo zbyciu w drodze
ptzetargl_na|eĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : nie dotyczy

vI.

1. Pľowadzę działalność gospodarcz{ (nalezy podaó foľmę pľawną i pľzedmiot działalności) :

nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie đotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychődi dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podaó fo'-ę prawną i przedmiot działalności) : nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vu.

l.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ) nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy

2.W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu(od kiedy) : nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie d,otyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie d,otyczy

3.W fundacj ach prowad zący ch działalnośó gospodarczą: n i e d o ty c zy
- jestem członkiem zarząđu (od kiedy) : nie dotyczy
-jestem członkiem rađy nadzorczej (odkiedy) : nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochóđ w wysokości : nie d,otyczy

VIII
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Inne dochody osiągane z tytufu zatruđnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu : 90.976,83 zł ze stosunku pracy za 2020 rok

I

I

rx.

Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej 10.000 z}'otych (w pľąrpadku pojazdów

mechaniczĺychnależy podaó markę, model i rok produkcji ) : samochód osobowy Toyota Avensis rok

produkcji 2008,

x.

Zobowiązaĺia pienięzne o wartości powyżej 10.000 z}otych, w tym zacíągruęte kredyty i poŻyczki

oľaz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w zvłiązlu z jakim zdarzetiem, w jakiej

wysokości ) : nie dotyczy.

CzĘŚC B

Powyższe ośwĺadczenie składam śwĺadomy(a)rlż na podstawie aľt.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pľawdy grozi kaľa pozbawĺenia wolności.

Łuków, dnia 19 kwietnia 202t r.
( miejscowość, data )

l Niewlaściwe skĺeśtié.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakĺesie
pĺodukcji roślinnej izvłienęcej, w foľmie i zakresie
gospodaĺstwa rodzinnego'

3 Nie dotyczy ĺad nadzoľczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)
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