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stsupsk, dnia 27 kwietnia 2077 l.
(mie,jscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświądczenie obowiązana jegt do żgodĘego z prawdą,

Etaraltltego i zupełnego lr.j,pełnienia każdej z rubryk.
2. Jeśli poszczególne rubryki nie żnajdują w konkretn}.m przypadku

za§togowania, należy v,pigaó .5!.Łll9.§J93Ł:..
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jegt określió przynależność

pogzczególnych gk}adnikórł ńajątkowych, dochodów i zobowiążań do rnająt,ku
odrębnego i mająŁku objętego na.},żeńgką wgpóInością najątsko,lrą.

4. oświadczenie mająukowe doEycży mąjąŁku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie mająlkowe obejnuje również wierzyŁetności pieniężne.
6. W cżęści A oświadcżenia zawarŁe są informacje jarłne, w części B ząś

informacje niejawne dolyczące adre§u zamieszkaDia składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a) ,

urodzony (a) 19 .04.1983 r.

Michał Kaszubski (Kas zubski ) ,

(imiona i nazwi§ko oraz nazwisko fodowe)
w Mławie

skarbnik GminY slupgk,
(mae]sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznąniu się z przepisami ustawy z dĄia 2L sierpnia I99l r. a
ogrąniczeniu prowadzenia działa]ności gospodarcuej ptzez os?bY pełniace
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poż. 6']9, ż 7998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr
162, póz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paż. 4B3, z 200a r. Nr 26, póz. 3a6 ataz z
2002 r. Nr a13, paz. 984 i Nr 2l4, paz- 1806) oraz usta\dy z dnia B marca 1990
r. o samorządzie gminnyl (Dz- |J. z 2001 r. Nr a42, poż. 159l alaz ż 2aa2 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 55B, Nr l73, paż. 984. Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806), zgodnie z arL. 24]n tej ustawy ośWiadcząm, że po§iadąn
Wchodzące w skład małźeńskiej wspólności maj ątkowej lub stanowiące mój
maj ątek odrębny:

T.
Zasoby pienię żne I

środki pieniężne ugromadzone w walucie pol§kiejl 15 000,00 zł
- środki pieniężne zgromadzone W walucie obcej: nie doŁyczy
- papiery Wartościowe: nie dogyczy na kwote: nie dotyczy

TI.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, o lvartości: nie doŁycuy

tytuł prawny: nie doŁyczy
2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wąrtości: nie dotsyczy

tytuł prawny: nie dolyczy
3. Gospodarstwo ro]ne:

rodżaj gospodarstlia: nie dóŁyczy powierżchnia: nie dotycży
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego lytułu osiągnąłem (ę ł am) w roku ubieqł}m p:rzychód i dochód W
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wysokoŚci: nie dolyczy

4. Inne nieruchomości:
polrierzchnia: nie dotyczy
o WarLoŚci: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

ITT -

Posiadam udziaty W spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałóW: nie dotyczy
udziały te stano]rią pakiet Większy niż 10Ł udziałó!, W spółce: nie dolycży
Z tego tyŁułu ośiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\,m dochód w Wysokości: nie
dotyczy

Iv.
Posiadam akcje W spó}kach handlowych - należy podać liczbę i emitent,a akcji:
nie dotyczy
akcje te sŁanowią pakiel- większy niż 10Ł akcji rV spó}ce: nie doEyczy
Z tego tytułu osi ągnąłem (ę} am) w roku ubiegl\Ąn dochód W WysokościI nie
dotyczy

Nabyłem(am) (naby} mój małżonek, z !jy}ączeniem mienia przynależneqo do jego
majątku odrębnego) od skarbu pąń§twa, innej pańsŁwowej o§oby prawnej,
jednostek samorządu teryŁorialnego, ich związków 1u}] od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działafnośó gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot

działafności) : nie doŁyczy
- osobiście nie dotycży

Wspólnie z innlłni osobami nie dotsyczy
Z tego tytułu os iągnąłem ( ę}am ) W roku ubieqł\,m przychód i dochód w
wysokości: ni-e dotsyczy

2- zatządzam działaLnością gospodarczą lub jestem prz edstawic ielem
pełnomocnikiem takiej dZiałalności (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności) : nie dotsyczy
- ośobiście nie doeyczy

wspólnie z inn],mi osobami nie doŁyczy
Z tego tytułu os iągnął em (ełam) w roku L]bieq}!,m dochód W wysokości: oie
dotyczy

vIT.
1. łV spółkach handlowych (nazwa, siedzibą §pó}ki): nie dotycży

- jestem czionkiem zatząd! (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem tady nadzorczej (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) i nie dotyczy

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód W wysokości: nie
doŁyczy

2. W spóldZieiniach;
nie doŁyczy

jestem członkiem zaru ądu (od kiedy) i nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągną}em(ełam) w roku ubiegł],m dochód W wysokości: nie
d,oLyczy

3. W fundacjach prowadzących dzia}alność gospodarcu ą: nie dotyczy
, jesLem cż}onkiem zarządn (od kiedy) : nie dotycży

jestem członkiem rady l.'adzar:czej (od kiedy) : nie dotycży
jestem cZłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie doŁycży

Z tego tytułu o§ iągnąłem (ę }am) łV roku ubieg}}m dochód W wysokości: nie
dotyczy
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VIII .

lnne dochody osiągane z tytułu żaŁrudnienia lub innej dZiałaLności zarobkowej
1ub zajeć, z podaniem kwoŁ uzyskiwaĘych z każdego tytułu: umov,a o pracę w

Urzędzie Gniny stupsk kwaŁa | 7o2.213,3! zŁ

Tx-
Skladniki mienia ruchomeg:o o wartości powyżej 10.
pojazdów mechanicZnych nafeży podać marke, mode1
- samochód osoboły skoda octavia I, rok plodukcji

współwłasnośó z matką/ wart. 17.000,00 zł.
- samochód o§obovy skoda Fabia II1, rok produkeji

współwłasnośó z żóĄą, watŁ. 43.560,00 zł.

000 Złotych (W prz}4)adku
i rok produkcj i) :

2008,

2076,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zlaŁYch, w t],.nl zaciągnięte
kredyty i pożYczki oraz warunki, na jakich zosŁały udzielone (wobec kogo, ]ł-

zwiazk\l z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) : Bie douyczy

czĘŚĆ B

Polryźsze oświadczenie składam świadomy(a) , iż Ąa podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego ża podanie nieprąwdy 1ub Zatajenie prawdy grou i
pozbaiłienia wolności.

stsupgk, 27.04.2017 r.
(miej scowość, data)

uLdrk§i .l{e,ł <-onb >lą,'
(podpis )

Ni elr}aśći We śkreślić_
Nie dotyczy działa]ności Wytwórczej w rolnicŁwie w zakresie
produkcj i roślinnej i zwręrzęcej. w formie i zakresie gospodarstwą
rodzinnego.
Nie dotyczy ]rad Ąadzorczych spółdzielni mie§zkąniowych.


