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1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego izupełnego wyp€łnienia
każdej z rubryk'

2- Jeżeli poszczególne rUbryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, naleł wpisać ,,nie dotvczv"'

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnoścją ma-
jątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iŻa granicą'

5' oświadczenie majątkowe obejmuje .ównież wierzytelności pien jężne.

6' w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraŻ miejsca położenia niefuchomości.
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(miejsce zaladni€ńia, stalowisko l!b f unkcja)

po zapoŻnaniu sję z pżepisamr usiawy Ż dn]a 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dŻiałalności go-

spodarczej przeŻ osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr106'póz 679'z1998r Nl 113, póz.715 iNr162' póz
1126, z 1999 r' Nr 49' póŻ ' 483' z2aa0 r Nr 26' pÓŻ. 306 oraz z 2002 l Nr 113' póz. 984 i Nr 214 póz 18a6) alazuslaw z
dn]a 8 marca 1990 r. o samożądzie gminnym (Dz' U ' z 2a01 l. Nr T42 póz 1591 onŻz2o02l' Nr 23' póz. 220, Nr 62
póz.558, Nr113, póŻ' 984' Nl 153' póz 1271 ] Nr 214' póz 1806) zgodne zań'24hią ustawy oświadczam, że
posiadan] Wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności majątkowej ]ub stanowiące mój majątek odrębny]
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Posiadam udŻiały w społkach handlowych _należy podać ]iczbę i emitenia UdŻiałów]
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udziały le stanowią pakiet większy niż 10% udŻiałóW w spółce:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) W rok! ubiegłym dochód w Wysokości:
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Posiadam akcje w społkach handlor^ych _ należy podać liczbę iem]tenta akcji: N|Ę'IxjTtCzY
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Nabyłem(am) {nabył mÓj rnałżqn:e
Państv{a' innej państwowej oso']i
osoby prawnej naslępujące mjenie, ńodlegalo zbyciU w drodze przetargu należy podać opis

mienia pŻynaleŻnego do jego majątku odlębnego) od skarbu
ći-i€dnostek samorŻądu lerytorialnego, ich ŻWiązkÓW |ub od komuna ne]
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]. Prowadzę działalność gospodarcŻą'Ż (naleŻy podać formę prawną i plzedmiot działa]ności):

- osobjścjc...'.''...'..'........'.'.'.'...'.'.'.'. NI€ 1x7ftcz(

_ wspólnle z innymi osobarnl NtE- ?{łr:cz(
Z tego tttułu osiągnąłem(ełam) w roku l'Jb]egłym przychód idochód w wysokości:' ' ''''''''.''.'..'' '.''. '.

2' zaŻądzam dAała|naścią gospodalczą lubjestem pŻ edstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzjałalnoŚci (na]eŹy

podać forńę prawną i plŻ edmiot dziaŁlności):'' '.'

_ wspóInie z innymiosoban,i NIi= W)YTCZY

Z tego ty1t]łu osiągnąłem(ełam) W roku ubiegłym pŻychód i dochÓd w Wysokości:'

2' W społdzielniach:

vll.

1' W społkach handlowych (nazwa siedziba spÓłki)

jesleT czło1l|e- ?arŻadu rod L:edy)' '''' ' ' '' '

- jes1em członkiem lady nadzorczej {od kiedy):'.'''' ''''.'' '. '..'..

' jestem członkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy):'''''.
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3. Wfundac]ach prowadŻących działa]ność gospodarczą:'.'.'

iesler czło-\ em zaŻad l (od ], edy)

jestem członkiem rady nadŻorczej {od kiedy):

jestem członkiern komisj rewizyjnej (od kiedy):''.

NI€ \Y)TłCZ|Z lego tylJłJ osiEgrąeT(ęła1) W rot u ubieg!ł' docl'od \^ WysoLośol:

tx.

Składnik] mIenia rUchomego o wańości

podać markę' modęl i rok produkcil): .'

powyżej 10 000 złotych (w prŻypadku poiazdów mechan]cznvch naleŻY

x.
Zobowiązania pieniężne o wa.loŚci powyŹej 10 000 złotych, w lym zaciągn ęie kredyty ] pożyczk] oraz warunk na

jakjch zostały udzielone (wobec kogo w związku z ]ak]m zdalzeniem' w jakiej \łysokości):
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PowyŻsze ośWiadczenie składam śWiadomy(a)' iż na podstawie ad.
Iub zatajenie prawdy oroŻi kara poŻbawienia wolności.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Ę-snóur,tx Eulzłu;n-
(ńiejs@woŚć, d.ta)

Łą' Żs05NoŚĆ
Ż *ftYGlr{AŁEM

] Ni€właściwe skreŚlic' ' ..:' -' .
' Nie dotyczy dzia]alnośc] Ęłwótcz€i w lo nict{e'w-

" nl'"jiJłili 
"o 

****ych spóldzielni miesŻkanBwych

..+.f 6lmrł;
TARZ

Kubiszcwski

e produkcj .ośl]nnej 1zw]erzęcej w formie izakresie gospodarslrła


