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Wierzbica, dnia 26.05.2O2O r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym 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 majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięŻne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja,,niżej podpisany(a), EWA KAZ!MlERA FEDYNA (KUBISZYN)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.11.1961 r. w ŁASZCZOW!E

RoLNlK (GosPoDARsTWo W MtEJscowoŚcl Kol. HoPKIE)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2Ot7 r. poz. t875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: GoTÓWKA W WYsoKoŚcl 101622,48

ZŁOTYcH

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy,

- papiery wartościowe: nie doĘczy, na kwotę: nie doĘczy,

UMĄD HlE.|sKl ,// LUBYCZY hRÓLElt§Kltr"
KANCELARIA OGOLNA

L.dz.

€tĄa 9źćD ;ń
o

\r.

_l



ll.
1. Dom o powierzchni: 135 m2, o wartości: 80 000 zł

tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAJĄTKoWA MAŻEŃSKA (1/2 UDzlAtUl
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, m2, o wartości: nie doĘczy,

tytuł prawny: nie dotyczy,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: 4,23 ha

o wartości: 206 900 zł

rodzaj zabudowy: BUDYNEK MIESZKALNY t BUDYNEK GOSPODARCZY

tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNoŚĆ MAJĄTKoWA MAŁŻEŃSKA (1/2 UDzlAŁUl

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 20 00O

zł (przychódl, 2 500 zt (dochód)

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia : nie dotyczy

o wartości:

tytuł prawny:......,.........

Ill.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta

udziałów: nie doĘczy,
,udziały te stanowią pakiet większy niż lOo/o udzlałów w spółce: nie doĘczy,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,

2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta

udziałów: nie doĘczy,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

lV.
].. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy niżLOo/o akcji w spółce: nie doĘczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie doĘczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚcl: nie dotyczy,
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitaInego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podaĆ opis mienia

i datę nabycia, od kogo: nie doĘczy,

V!.
i. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

nie dotyczy,

- osobiście nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

nie dotyczy,

2. ąarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (nateży podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci|: nie doĘczY,

- osobiście nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.

V!ll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

o DIETA RADNEGO l SOŁWSA - 3 120,00 ZŁOTYCH

o WYNAGRoDZENIE z TYTUŁU PRoWlzJl zA lNKAso soŁwsA URZĄD MlEJsK! W

LuByczy KRóLEwKIEJ DocHów w wysoKoścl - 264,00 zŁoTycH

o DopŁATA Do GRUNTóW RoLNycH z AGEN6J! RoLNEJ -2 452,L3 zŁowcH
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
clĄGNlK URsUs c 38o, RoK PRoDUKcJl2oo3, WARość 18 ooą0o zŁowcH
sAMocHÓD osoBoWY RENAULT KADJA& RoK pRoDUKot 2o!7, WARTość 75 0oąoozŁoTYcH
sAMocHóD osoBoWY MlTsUBlsHl qUTLANDER, RoK PRoDUKcl l 2oog, WARToŚć
25 00ą00 zŁoTYcH

x.
Zobowlązania pieniężne o wartości powyżej 1O 000 złotych,
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec
zdarzeniem, w jakiej wysokości) : nie doĘczy,

w tym zaciągnięte kredyty
kogo,wzwiązkuzjakim

Y

oI
l

i,
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a ), iŻ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

WlERZBlcA 26.05.2o2o
(miejscowość, data)

€,re .. ?eo/EĘ'
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