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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego rvypehienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać ..nie dotvczv''.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnośó

poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspólnością majątkową.

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie orąz mieisca
polożenia nieruchomości.

CztŚĆ ̂
Ją niżej podpisany Piotr Makara

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony 18 września 19ó0 r. w Malborku

emeryt (naucrycielskie świadczenie kompensacyjne)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
IJ, z 2018 poz. 994 zez złrliałlarrti), zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

. środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 137.000 zł

. środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

. papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotycry

n.
1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 280.000 zl

tytuł prawny: wlasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry

o wartości: nie dotycry
tytuł prawny: nie dotycry

3. Gospodarstwo rolne:
todzĄ gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie doĘczy
o wartości: nie dotyczy
rcdzaj zabudowy: nie dotycry
Ęrtuł prawny: nie dotyczy
Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
nie dotyczy



4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 3.400 m2
o wartości: 50.000 zl
Ęrtuł prawny: wlasność

UL
1. Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcówo w których uczestniczą takie osoby _ na|eĘ podać liczbę i emitenta
udziałów: nie doĘczy

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10 %oudziałów w spółce: nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘcry

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy

Ztsgo tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczesbriczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotycry
Ztego tytułu osiągnątem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotycry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłqpzeniem mienia przyna|efnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Patlstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na|efy podaó opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie doĘcry

VL
l. Prowadzę działalnośó gospodarczą (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotycry

- osobiście nie dotycry
. wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

f. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pruedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy

- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegtym dochód w wysokości nie dotyczy

)



WI.
W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy
. jestem człorrkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem człorrkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego qrfułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

vrn.
tnne dochody osiągane z tyttrtu zatudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó'
z podaniem kwot uzyskiwanych zk'ażdego tytułu:
16.593140 zl z t5rtulu zatrudnienia
7.080,00 zl z fiulu pelnienia obowiązków spolecznych
38.035'04 zl z tytułu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego @rutto)' netto
3t.941,9221

Dt
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złoĘch (w ptzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
samochód osobowy opel Astra 201E n
samochód osobowy x.iat Panda 2010 r.

)L
Zobowiązania pienięhe o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zasiqgruęte kredyty
i poĘczk oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem' wjakiej wysokości): nie doĘczy



czĘŚĆ n

Na podstawie ar.24 i ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020r. poz. 7|3 ze nn.) dokonano wyłączeria z udostęnienia w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji o adresie zanieszkanta składającego oświadczenie otM o miejscu
połozenia nieruchomości.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk- inspektor ds. obsfugi rady gminy Urzędu Gminy
Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a)' iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

Stary Targ 20 hrietnia f020 r.
(miejscowość' data)
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