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Uwaga:

1. osoba sklada|ąca ośwladczenle obow!ązana Jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypełnle-
nla każde| z rubryk.

2, Jeżell poszczególne rubrykl nle zna|duJą w konkretnym pzypadku zastosowanla, należy wplsać ..nle dotv-
93]Ć.

3. Osoba skladaJąca ośwladczenle obowlązana jest określlć pzynależność poszczególnych składnlków ma-
Jątkowych, dochodów l zobowlązań do ma|ątku odrębnego l maJątku obJętego małżeńską wspólnośclą ma-
Jątkową.

4. Ośwladczenle o stanle maJątkowym doĘczy maJątku w kĄu lza granlcą,

§. Ośwladczenle o stanle maJątkowym obeJmuJe równleż wlerzytelnoścl plenlężne.

6. W częścl A ośwladczenla zawańe są lnformacJe |awne, w częścl B zaś lnformacJe nleJawne doĘczące adre-
su zamleszkanla składaJącogo ośwladczenle oraz mleJsca położenla nleruchomoścl.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Hubeń Gzenia,
(imiona i naa?isko oraz naa,visko rodowe)

urodzony(a) 20 pażdziernika 1964 r. w Dziemianach

Gminny Ośrodek Kultury, §pońu i Rekreacjiw Lipuszu, specjalista ds. imprez, Radny Powiatu Kościerskiego,
(miej§c6 zakudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu slę z przeplsaml u§tawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samoządzle powlatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. l868), zgodnle z ań. 25c toJ ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład ma}żeńskteJ wepólnoścl
ma|ątkoweJ lub stanowlące móJ ma|ątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 60.000 zł

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll.

1, Dom o powiezchni: ,l67 m2, o wartości: 150.000 zł

tytuł prawny; współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni; 48,9 m2, o wańości 215.000 zł
tytuł prawny; współwłasność małźeńska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 11,41 ha

o wańości: 70.000 zł

rodzaj zabudowy: bez zabudowy

tytuł prawny: współwłasność maźeńska

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: 3000 zł
4. lnne nieruchomości:

powiezchnia: 0,1313 ha - działka budowlana na któĘ stoi dom, 0,0258 ha _ działka rolna
o wańości: 10,000 zł

tytuł prawny: współwłasność małzeńska

Data
wpl, 2 8, 11, ?&1B



!ll.

],^tir9r.*.::',',X'U,j[,3§*Fl5Y;;k":1fl.i"ł"nru;Hg*n:o 
prawnych lub pzedsiębiorców,

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 1}%udziałów w spółce; nie dotyczy
z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczyz tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
lV.

1' Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w kiórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 1,%oakcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczyz tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.

NabYłem(am) (nabYł mój małŻonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ichzwiązkÓw' komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegałozbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1' prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy_ osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: nie dotyczy2' zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na_leży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
* osobiście nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Vlll.

l?ffiji:l"jn"§';ąff§,ńJ':ijx;:'!11ib:l,&!u! innel działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_
umowa o pracę - 37.224,49 zł
umowa o dzielo - 6.524 zl
dieta radnego - 12.255 zł



lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

czĘŚĆ B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Bałachy, 28 listopada 2018 r,
(miejscowość, data)




