
ośWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego powiatu

NIEBIEszczAlitY, dnia 24 kwielnia 2o!4r.
(rnie j s cowoś ć )

uwaga 3

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczegó.]_ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy Wpisać ''nie dotyczy''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określlć przynaleźność
poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dolyczy majątku w kraju i za
granicą.

5. ośł\,iadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności
pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne/ w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania,skŁadającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpisany (a) , MARTAN
( imiona

PAvlEł cztBEK( rodowe : czuBEK )

i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

W NIEBIESZCZANACHurodzony(a) - 15. 01. 1955r.

szKoł,A PoDsTAWoWA w NIEBIEszczB![AcH -KoNSERWAToR
!|ICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU SAI{OCKIEGO

(miejsce zaErudnienia, stanoutisko 7ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisani usta\-\ry z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U, z 200I r. Nr 142, poz.1592 araz z 20a2r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62l poz. 55g, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. a27L,
Nr 200t poz, 1688 i Nr 2t4. poz. 1806), zgodnie z arL. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólaości
tna j ątkoire j lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne Zgromadzone w wa]_ucie polskie] : NIE DoTYczY
środki pieniężne Zqromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

- papiery wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NIE DoTYczY



II.
1. Dom o powierzclnnlz

1/ dom o powierzchni : 180 m2, o wartości: ok. 32O. OOO ZŁ
tytuł pra!.rny: lłaażpŃsxł wsPóLNośc MA,rĄTKotlA
2/ dom o powierzchni : !2O m2 (w stanie surowym) , o wartości:
ok. 55.ooo zŁ tytuł prawny: uAŁŻEŃ§KA wsPÓLNoŚĆ MAiIĄTKowA

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NTE DoTYczY
tytuŁ prawny: NIE DoTYczY

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ooóluouŻYTKolits, powierzchnia: 8,91 ha FIz.
o Wartości: ok.32000 zŁ
rodzaj zabudowy: BUDY-IIEK GosPoDABczY
tytuŁ prawny: MaaŻsŃsKA wsPÓLNoŚĆ MA.TĄTKoTiA
z lego tytułu os iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCEÓD :ok. 13.ooo,oo zŁ DocHÓD : ok. 8.5oo zŁ.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
1/ DZIAłKA o Povr.o|46 he (nr ewid.3825) , na której poEadowiony

jest budynek vrytrienioay w części A/ TT, pkt. 1, pkt.1
o lvartości: ok.25.000 zł.
tytuł prawny : ueaŻnŃsxa WsPÓLNoŚĆ MA.IĄllKowA

2/ DZIAjŁKA o Pow.o|l? ha (nr ewrd,227t/L), na której po§adowiony
jeBt budynek wynieaiony w części A, II , Pkt. 1, pkt.2

o Wartości: ok.12.000 zł.
tytuł prawny : rłnłŻnŃsxł wsPÓLNoŚĆ MA.rĄTKowA

IrI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych lub pr zeds i ębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW: NTE DoTYczY

udzialy te stanowią pakiet większy niż 108 udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

Z tego tytułu os iągnął en (ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand}owych - na}eży podać
]"iczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

Z tego tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości i ,

NTE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych

osób prawnych 1ub przeds iębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - na]_eży podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż ],0% akcji w spółce: NIE
DoTYczY
Z tego tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

fl^
UtĄ-



IIIE DOTYCZY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę

i emitenta akcji: NIE DoTYczY

Z Leqo tytułu osiągnąŁem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna}eżnego do

.Tego majątku odrębnego) od Skarbu PańStwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytoria]_nego, ich zw iązków lub od
komuna],nej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę dzialalność 90spodarczą (należy podać formę prawną
i przedrniot dzialalności): NIE DoTYczY
- osobiście: NIE DoTYCZY
- wspÓlnie z innymi osobami; NIE DoTYczY

Z tego tytułu os iągnął em (ęłam) w Ioku ubiegłym przychód
i dochód W Wysokości: NIE DoTYczY

2. Zaxządzam działafnością gospodarczą 1ub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działafności (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności)| NIE DoTYczY

- osobiście: NIE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY

Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vII.
W spóŁkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DoTYczY

- jestem cz}onkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

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

Z Leqo tytułu oSiągnąłem(ęŁam) w roku ubieg,łyn dochód w wysokości:
AIIE DOTYCZY

VIII .

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnien.ia lub innej działa}ności
zarobkowej }ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytuŁu:



ZE sTosUNKU PRACY _ 26.075,39 ZŁ (MAłŻEŃSKA WsPÓL!łoŚĆ MA.rĄTKowA )
UMoWY ZLECENIA - 16.190,84 ZŁ (MAŁŻEŃSKA YrsPÓLNoŚĆ lłlAirĄTKowA)
ZFŚs - 1.680,00 zł. (MAŁżEŃsKA wspór.Ność MA,rĄTKoTrA )

DIETA RADNEGO - 16.75ó,68 zł, 6łlłżnŃsxe wspór.r,lość MAJĄTKovlA)
DIETA soŁTysA - 4.200,00 ZŁ ( MAŁżEŃsxe wspóulość ua.rątxowa;
DIETA IZBA ROLNICZA - 505,00 Zf,,.1ueażnŃsxe wspór.,rłość MA,rĄTKowA)

DOCHÓD ZONY:

UMowy ZLECEIyIA - 9l2,00n 1ueażnŃsxa wspól,ność MA,rĄTKo!{A)

Ix.
Składniki rnienia ruchomego o Wartości powyżej 10.000 zŁotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych naIeży podać markę, mode.I i rok
produkcji):
CIĄGNIK lrRsus c-33o 1976R - uałŻpŃsxe wspór.woŚĆ !{A,rĄTKowA
CIĄGNTK zEToR ?2-11 z 1989R - MAŁŻEŃSKA wspórnoŚĆ !,tA,rĄTKoWA

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ]-0.000 złolych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki, na jakich zostaŁy
udzielone (wobec kogo, w zw iązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a) , iż na podstawie art.233 § 1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

NIEBTESZCZANY, 24 kwietsnia 20l4t. fllf\
L4JICL- |Ę6-;o--

(miej scowaść, data ) (podpi g )


