
oSwnDczENlE MAJATKoWE
radnego gminY

Lubart6w ,dnia )c ['tt tOr.lL r.

(miejscowo5c)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Je1eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6 ..nie

dotlrczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych sktadnik6w

maiqtkowych, dochod6w izobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mat2efskq

wsp6lno6ciq majEtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wiezytelno5ci pienig2ne.

6. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za5 informacje niejawtie doiyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz mieisca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, niZej podpisany, Plotr Skubiszewski
limiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

13.08.1989 r. w Lubli-nleurodzony

Radnv Miasta Lubart5w
lmiejsce zatrudn ien ia, stanowisko lu b fu nkc,ia)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22013 r'Poz'

Sg4 zezm.) zgodn ie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matZeiskiej wspolnoSci

majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek od rqbny:

l.

7ffiW penrqhe:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie 50.000 z1

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej. nie dotvczv

na kwote: -'i ^ r-lnt rrezrzrrL vvuf/u-f

@ www.signfofm.pl Sp. z o.o., e-mail. BoK@signform pl, lel7fax. (O-22) 626 92 95, (O-22) 626 92 97

- papiery wartosciowe. nie dotvczv



ll.

Dom o powierzchni: 140 m 2, o wartoSci. 2s00001.

2.

wsp6lwlasno56
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyg;y m', o warto5ci: nie dotyczy

nie dottytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , Powierzchnia: _"i. ootvg-
o WartO6ci. nie docyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnElem w roku ubieglym pzychod i dochod w wysoko6ci. CzL

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia. 1. 1 32 ha,2.2 34 ha 3. 0 94 ha

o wartosci: 7.25000 zL 2. 60000 21, 3. 10000 zt

tytul prawny: 1.wsp61w1asno56, 2. wsp6lwlasnoS6, 3. wsp6lwlasnoSc

il.
1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalely podac liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotycz

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 10% udzialow w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytutu osiEgnElem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Posiadam udziaNy w innych spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzialow:

nie dotycz

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko$ci:

M.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczE takie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

nle dotvcz

@ www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BoK@signform.pl, tel./fax. (0-22) 626 92 95, (O-22) 626 92 97

tytul prawny:

ni a rlatrzc-',

ti a r]ni'rn-
rllv eJe y!-



akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o akcji w sp6lce. nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: - i a rJalrrnzrztllv v":f-:::-

posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta akcji'

nie dotycz

Z tego tytulu osiagnElem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ^i a ri^1-rr--"

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia ptzynale|nego do jego majqtku

odrq-bnego) od Skarbu ianstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzAdu

teryioriatnego, ich ruiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce.mienie, ktore

podlegalo z-byciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

nie dotycz

vt.

1. Prowadzg dzialalno56 gospodarczq (nale2y podac formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotycz

- wspolnie z innYmi

Zi"go tytulu osiEgnqlem(gtam) w roku ubieglym pzychod i dochod w wysoko5ci:

nie dotycz

zarzqdzam dzi ala I n oSci q g os pod a rczq I u b j este m Przqd.slaYvi 
ci e le m

OzijdtnoSci (nate2y pod;6 foimq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):
pelnomocnikiem takiej

dzialarno36 naukowaFundacia Instytut Naukowy +m. Prcf' J6zefa L

osobiScie: tak

- wsp6lnie z innymi tak

@www.signform.plsp.zo.o.,e.mail:BoK@signform.pl,tel.#ax,(o-22)6269295,(0.22)6269297

CzLZ tego tytulu osiqgnalem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci

ni e dotvczV



VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotvczv

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od ^.i o ria]-rrnzrrrrfv svef v!l

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dc1-./cz','

vtI
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaiqe, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu.

51 64 zL - dieta rad4egs

lx
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 0OO zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podac markq, model i rok produkcji): nie dotvczv

x
Zobowiqzania

oraz warunki,

pieniqzne o wartoSci powy/ej 10 O0O zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po?yczki

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci): ni-e dotycz

@www.signform.plsp.zo.o',e.mail:BoK@signform.pl,tel-/fax.(0.22)6269295'(0.22)6269297 ffii



czEsc B

Adres zamieszkania osoby skladajqcej o6wiadczenie:

Miejsce polozenia nleruchomo6ci wymienionych w punkcie ll czqSci A (adres):

powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kat a pozbaw i en i a wol noSc i.

Lubart6w, 28.04.2011 r.
(miejscowoSc, data) (podpis)

owww.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: BoK@Signform.pl. |el.llax. (0.22) 626 92 95, (0.22) 626 9297


