
lu'i1,l-słr,iot, ny,,"l t OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

NIEBIEszczANY, dnia 28 kwietnia 20l5r,
(mie j s cowoś ć )

Uwaga:
1. Osoba skŁadająca oświadczen.ie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. ,Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnyn przypadku

Zastosowania, należy wpisaĆ "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością ma j ąt kową .

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy najątku w kraju i za
granicą.

5. Oświadczen:Le 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 rniejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), MARIAriI PAIIEŁ cztBEK( rodowe : CZUBEK )
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a ) 15. 01. 1966r.

S ZKOŁA PODSTAWOWA W
RADNY RADY

W NIEB IES ZCZA}TACH

NIEBIES zczA}rAcH -KoNSERWAToR
POWIATU SANOCKIEGO

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001" r. Nr 142, poz.L592 oIaz z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, paz.984, Nr 153, poz. 1,271,
Nr 2oo, poz. ]-688 i Nr 214, poz. 1806),Zgodnie z aTL. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
nra j ątkowe j lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ: NIE DoTYczY



II.
1. Dom o powierzchni:

L/ dom o powierzchni : L20 m2 (w stanie suroĘ,,m zamknięty) ,

o ł{artości: ok. 67.ooo zŁ tytuł prawny: !4AŁŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ
MA,,ĄTKowA

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

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: oeóruouŻYTKolvE, powierzchnia 7,82 ha FIz.
o wartości: ok. 28.000 ZŁ
rodzaj zabudowy: BuDYNEK GosPoDARczY
tytuł prawny: MełŻgŃsKA wsPÓr.NoŚĆ MA,JĄTKoWA
Z teqo tytułu osiągnąłen(ę}am) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: PRZYCHÓD :ok. 9.ooo,oo zŁ DocHÓD : ok. 6.ooo zŁ.

4. ]nne nieruchomosci:
powierzchnj_a:

l/ DZIAŁKA o Pow.o/17 ha (nr ełł!d.22!L/l), na której posadowiony
jest budynek wlłnieniony v, części A, II, pkt. 1, pkt.l
o war.tości: ok.12 .000 zł.
tytuł prawny: ueaŻnŃsxe wsPÓLNoŚĆ MA^rĄTKowA

III.
1. Posiadam udziały w spó}kach handlowych z udziałen powiatowych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż Ia% udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

Z teqo tytułu osiągnąŁem (ęłam) w roku ubieqłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziaŁy w innych spóŁkach handlowych - należy podać
liczbę 1 emitenta udziałóW: NTE DoTYczY

Z |Leqo tytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DoTYqzY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzia}em powiatowych

osób prawnych 1ub przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10? akcji w spółce: NIE
DoTYczY
Z teqo tytułu osiągnąŁem(ę}anr) w roku ubieqłym dochód w wysokości:
lTTE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na-Ieży podać liczbę
i emitenLa akcji: NIE DoTYczY

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

$-,..-,.-,



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego do

Jego majątku odrębnego) od Skarbu PaństwaI innej państwowej osoby
prawnej, jednostek sanorządu terytorialnego, ich zw iązków 1ub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia/ od kogo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę dziaŁa.Iność gospodarczą (na]-eży podać formę plawną
1 przedmiot działalności): NIE DoTYczY
- osobiście: NIE DoTYCZY
- wspólnie z innymi osobami: NIE

Z Leqo tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ublegŁym przychód
i dochód 1^I wysokości: NIE DoTYczY

2. Zarządzam działa.Inością gospodarczą lub jestem pr zeds t awi cie.Iem,
pełnomocnikien takiej dziaŁalności (nal_eży podać fornrę prawną
i przedmiot działalności) : NIE DoTYczY

- osobiście: NIE DoTYczY

- wspóInie z innlłrri osobami: NIE DOTYCZY

Z Łego tytułu os iągnął em (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

vTI.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DoTYczY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NIE DoTYczY

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

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

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

vTII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa]ności
zarobkowej Lub za)ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

ZESTOSUNKUPRACY - 30.676,722Ł(MAŁŻEŃSKAwsPÓLNoŚĆMAJĄTKoWA)
UMOWAZLECENIA,DZIEŁO - 18.666,88zł. (!4A&ŻEŃSKA WsPÓT,NoŚĆ MA,rĄTKowA )

DoTYczY

- 16.331,762Ł(MA&ŻEŃSKA wsPÓLNoŚĆ MA.IĄTKoWA)
- 4.200,002Ł (MAŁżEŃSKA wsPÓT.,NoŚĆ ue,yĄrrowł)
- 420,002Ł. (MA&ŻEŃ§KA wsPÓLNoŚĆ uełĄrxowa)

DIETARADNEGO
DIETASOŁTYSA
DTETA IZBA ROLNICZA



DOCHÓD ZONY:

- nie pracuje zawodowo ( go§podyni domowa)

Ix.
Składniki rnienia ruchomego o hlartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok
produkcji):
CIĄGNIK uRsvs c-33o rok. prod. ].976R - MAŁŻEŃSKA WsPÓlNoŚĆ MA,rĄTKowA
CIĄGNIK zF;To& 12-L! rok. prod. 1989R - ldAŁŻEŃsKA wsPÓT"NoŚĆ IIA.TĄTKoWA
FIAT IJINEA rok. prod.2Oo7r - MAŁŻEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKotiA

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10.000 Złotych/ W tym
zaciągnięte kredyty i pożyczkt oraz warunki, na jakich Zostały
udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) : NIE DoTYczY

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

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia woIności.

NTEBIEszczAt\TY, 28 kwietsnia 2 0].5r. /-) , ,n

U)Pe- \!-^^\,-
(podpis)(niejscowość, data )


