
ośWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

NIEBIESZCZAIT'Ii, dnia 25 kwietnia 2O!3r .

(mie j scowość )

Uwaga:
i-. o"on. składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

2.

3.

Ą.

5.

6.

starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,
Jeżeli poszczegó}ne rubryki nie znajduja w konkletnyrn przypadku
ZastosowaniaI należy wpisać "nie dotyczy",
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przyna}eżność
poszczegóInych sk}adnikow majątko\^Iych,
łocnodow i zobowiązań do najątku odrębnego i rnajątku objętego
małżeńską wspólnością maj aŁkowa.
ośWiadcZenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za
qranicą.
Óświadczenie o stanie majątkowym obe;muje również wierzyte}ności
pienię żne .
w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚc A

Ja, niże j podpisany (a) , !łĘRIAriI PAIiEŁ czUBEK ( rodov,e : CZUBEK)
(iniona i nazwisko oraz nazwisko Iodowe)

urodzony (a) - 15.01. 1966r. w NIEBTEszczAliIAcH

SZKOŁA PODSTAWOVIA W NIEBIESZCZAI,IACH -KONSERWATOR
WTCEPRZEWODNICZĄCY R]ADY POWIATU SAIiIOCKIEGO

(miejsce zatrudnienia, stanowlsko 7ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r,
o samorządzie powiatowym Dz.U. z ZaOl r, Nr 142, poz,1592 oTaz z 2O02r,
Nr 23, poz. 22O, tlr 6Ż, poz, 55B, Nr 1]-3, poz,98Ą, Nr 153, poz, I21l,
Nr 2O0, pou. l688 i Nr 214, poz. 1806),zgodnie z arE, 25c !e1 ustawy
oświadezam, że posiadam wchodząee w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące arój rrnjątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- Sróati pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

środki pieniężne zgromadzone w walucie obce] : NIE DoTYczY

- papiery wartościowe: NTE DoTYczY
NA KWoTĘ: NIE DoTYczY



IT.
1. Dom o powierzchni: 1O8 m2, o wartoś c!| 210.0OO ZŁ

tytuł plar.,ny; uełŻuŃsxł WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA
2. Mieszkanie o powierzchni: NTE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY

tytuł prawny: NIE DoTYczY
3. Gospodarstwo rolne:

rodza1 gospodarstwa: oGÓLNoUŻYTKo!{E, powierzchnia: 8,91 ha FIz.
o wartości : 32O0O ZŁ
rodzaj zabudowy: Bt DYNEK GosPoDARczY
tytuł prawny: uełŻrŃsxe WsPÓT,NoŚĆ MA,IĄTKoWA
Z tego tytułu osiągnąŁern(ęłam) w roku ubiegŁym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHÓD :ok. 9.1O0,0O ZŁ DOCHÓD : ok. 8.600 ZŁ.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: DZIAŁKA O POW,O,46 ha (n! ewid.3825), na której
posadowiony jest budynek wlłnieniony w Części A, II, Pkt. 1
o wartości: 25.0OO zż.
tytuł prawny : unłŻnŃsxł WsPÓLNoŚc ltA,rĄTKoWA

III.
1. Posiadam udziały w spóŁkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych fub przeds iębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę j. emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

Z tego tytuŁu osią9nąłem(ę}am) w roku ubiegłym
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
1iczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

dochod w wysokości:

- nafeży podać

dochód w wysokości:Z Lego tytułu
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcj e

osób prawnych
takie osoby -

osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym

w społkach handlowych z udziałem powiatowych
Iub przeds iębi orców, w których uczestniczą
należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy
DoTYczY
Z tego tytuŁu osiągnąŁem(ęłam) w
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach
i emitenta akcji: NIE DoTYczY

niż 10Ł akcji w społce: NIE

roku ubiegŁym dochód w wysokości:

handlowych - należy podać liczbę

roku ubiegŁym dochod w wysokości:Z tego tytułu
NIE DOTYCZY

osiągnąłem (ęłam) w



v.
Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do

.Tego majątku odrębnego)od Skarbu PaństwaI innej pańStwołl,ej osoby
prawnej, jednostek sarnorządu terytoria}nego, ich związków fub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podfegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od koqo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę działa]_ność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot dzia}a.],ności ) : NIE DoTYczY
- osobiście: NIE DoTYCZY
- wspóInie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegŁym przychód
i dochód W Wysokości: NIE DoTYczY

2, Zarządzam dziaŁalnością gospodarczą lub jestem pr z edstawicie lem,
peŁnomocnikiem takiej działa].ności (należy podać formę prawną
i przedmiot działafności) : NIE DoTYczY

- osobiście: NTE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DoTYczY

Z tego tytułu o s iągnąŁem (ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vIL
l{ spółkach hand].owych (nazwa, siedziba spółki): NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NTE DoTYczY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}ym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vIrL
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzia}a]ności
zarobkowej 1ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
ZE sTosUNKU PRACY - 29.373,77 ZŁ (MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MA,,ĄTKoWA )
UMowY ZLECENIA - 8.864,64 ZŁ (MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚc MAJĄrKowA)
ZFŚs _ 1.310,00 zł, (D{AŁżEŃSKA sr§póLNośc IIA,JĄTKowA )

DIETARADNEGo _ 16,756,68ZŁ(MAŁŻEŃSKAWsPÓlNoŚĆMA,rĄTKovrA)



DIETASOŁTYSA
DIETAIZBAROLNICZA -

4.200,00 ZŁ (l"lAŁżEŃsKA wspóLNość un,rĄrxowe)
490,00 ZŁ, 6łałżtŃsxe wspór,uość MA,rĄTKowA)

DOCHÓD ŻONY: nie pracuje zawodowo

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości pov.]yże j 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, modeI i rok
produkcj i ) :

CIĄGNIK lrRsus c_33o 1976R - MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ
crĄGNIK zEToR ?2-11 z 1989R - MAŁŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ
WoLKsvAGEN PAssAT z !995r. - MAŁżEŃSKA vIsPóLNość

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10.000 złotych, v., tym
zaciągnięte kredyty t pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w zw Lązku z jakim zdarzeniem, w jakiej

MAJĄTKOWA
!i!AJĄTKovIA
MAJĄTKowA

sokości ) : NIE DoTYczY

Powyższe oświadczenie składam świadony (a ) ,
Kodeksu kaInego za podanie nieprawdy lub
pozbawienia wo}ności.

iż na podstawie
zatajenie prawdy

_*+ ,]22 ś a

grozi kara

NIEBIESZCZA}TY, 25 kwietnia 2013r. &;rot"$-rĄ
(niejscovość, data) (Padpi s )


