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n,r]€źY spis3ć,,nie dot.yczY" ,
osob! §klid.rj{c! ()świidczenie obo$ iąZana j€§l określić plztnalcżność
poszcżegó]nych skIndnikó\1 majątko}vych, dochodów i zobotłiązań do najłlku
odlębnego objęlego w§pólnota majątkową.
1. ośłild('Zenieo stanje nl!jątko\r}m dot}czJ- m|jąlku ł k..,tju i Za granicą.
5. oś$iadcżenieo stirnie lnajqtko}y},n obej muje ró$ nież łierżyleIności
pieniężne,
6,wćZęściĄośłiadczeniaz.wnrle§ąinlorn]tcjejżsne,$cżęściB zaśinfoIm!cje
lricj!łnc do(}czące adlesu złnli€§żkania śk13dająccgo oświadczenic olaz miejsca
polożcnilr nieruchoności.
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Wiesla$,i KuciębA z dolrtu Bole$,ska
inliona i nazrł,isko oraz nazrviskcl rodorłe]
urod7on}(a)..,,...,.,.,20 listopadł l957r. w Trzebnicr
wlaścicielkr F'irmy LJslugowo-HandIolvcj ,ĄNIMAll'f , ul. N{. l,eszczyńskiei 43,55-100
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b) ]/12 pow, 0,0568
o Warlości:,,,,,,a + b (łącznie) 2 675,92 PLN
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Posiadam udzialy w spółkach hand ]owych Z udziałe]n g.linnych osób pl"Wnych lub
przedsiębiorców, w któlych ucżestnicżą tak]e osoby na|eży podać ]iczbę i emjienta

udZia}ówi,,,,,.,,,,,,,,,,.,.,,,,,.
, . ,,...,,... ..,,,,,,.,,nie dotyczy,.,,.
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PoSiadam akcje w spólkach handlowych Z udZiałenr gminnych o5ób pruWnyc]l lub
Prżedsiębiolców. których uczesh;czą lakie osoby należ} podać ]iczbę ] emjtenla
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N!b} .]n(am) (nibJ-ł moj llałZonek. Z uJ-|qcZenien rnie.ia pż\,|a eżnego do iego
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1lrzychód J6 437.44
Za,/ad7em dz ala]nośc]ągo5podarcZi Ub]€Slem pvcd\l]rłicjelen. pehonocnjkiem
1aLi q dzia]alności( n]rL€z], podać t'onnę priWną pr7!d.r o1d/idllr nośc):

PLN

Z

,l

ao),
li, do \

lego tYii]fu o\iąpną]cnr

(g}ai'

!v lolru ubiegl)m dochód w \łysokości:.

J l)

]c\Lcnr

cz]o|(]em zarzad! (od

:tcg.:}:UrU

o::::s]e]]

ti): ...,,

kied)): ,,,.

!Zlo.](]cn kornisi lew Z|ne] (od

,

,

/

W lpo kach landlow\!| (!a7w,r, s]ed7]ba spo

- cllen

v

l" C

ę,a,

€n]a dale nab]c

tak

.o ,b ,, ,,

vll

na]ezy podac opj! m

dZia]aLność gospodalcZą (należr, pódać

\,,- ,|).,/r., li
,

plzelal!!

. nie.]oucz)

L(ied)): .,

l,':"]] " l:]," :i]:,'"],

, lo ,)

Ije dol}cZ)

i:"".'i.li;,:l,"",:]

.

lll,

l.nl dochod), o§iag!|e z lyluhL zatj,udnienia LUb ne] dzitrłalIościz,trobkołCi ]t]b Za]ęć,
ż podan en kwot u7}ikiwanych z każdego tyi!fu ,
,, ., ,

,

Dicta ladnej Rady Mlejsklej w ']'rzeb]]icy l5 898,20 Pt.N
l]n]o\!a Z]ecenję Trzebiickię Cel]tru Kultury i SponLl prz},chód 4 ]57.00 PLN
dochód ],5I]] 72 I'].N
Docho.1v męża, Bogdan Kucięba
a) zc stosrLltku pracy l(olrrcnda OI{P \\]loc]a\\ przlchód 37 4óó.5J
dochód j6 ]3 1,53 PLN
b) elll€rylLuą plzychód idochód 2] 75,1.10
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składnik] mienia ruchomego o wallościpowyżej l0 000 Złolych (W przypadlu po]azdów
]nechanicznych Ia]ezy podać malkę. mod€l i lok plodUkcji):
Nie dolyczy,,,

x

ZóbowjąZania pjenięźne o wańoścj powyż€j l0 000 złol)ch, w lyn zaciągn]ęt€ kred}ty
i pożycżkiomz warunki, na jakjch żostały udzielonc (lvobec kogo, w z\łiązku 7jak m
żdarżeniem. w jakiej wysokości)i .,,

,.. nie dotyczy

Powyższe ośwjadczenie sk}adam śwjadom}(a) . ]ż lla po.lsta,Vic ar1
nieplawdy ]ub zaiaje.ie pmwd} sr.ozj (ala poZba!Vienia vvolIości,
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Niewłaściweskreś]ić
Nie dotyczy dzjałalności,vytwórcżej w loln clw e w zakles]e produkcii rcślnne]
i 7w]erzęc€]. W formie i zaklesie go5podarstwa rcdzinnego,
N e dolyczy rad nadzolczych spó]dZieL i n]esl(anioW}c]l

