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Stary Targ, dnia 01.04.2020 r.

oŚwr.ł.ncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminY

Uwaga:
1. Ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

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

naleĘ wpisać .,nie dotYczY''.
3. osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku

odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkorvym dotycry 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 składającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, nizej podpisany Zbigniew Skopiak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony f8.02.1964 r w Sztumie
Energa-Operator SA Olsztyn ul. Tuwima 6. elektromonter sieci

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoananiu się z przepisarrti ustawy z drria 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ło,.u. z 2OI7 r. poz. 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I .
Zasoby pieniężne :

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycry
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę : nie dotycry

il.
1. Dom o powierzchni: nie dotycry, o wartości:

tytuł prawny: .
2. Mieszkanie o powierzchni: 67m'

o wańości: nie doĘcry
Ętuł prawny: najemca

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie doĘ czy, powierzchnia: nie dotycry
o wartości: nie dotycry
rodzaj zabudowy: nie dotycry
tytuł prawny:nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
nie dotycry



4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotYcry
o wartości:
Ętuł prawny:

ilI.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie

z udziaŁem gminnych osób prawnych lub
osoby _ na\eĘ podaó |iczbę i emitenta

udziałów: nie doĘcry
ńziaŁy te stanowią pakiet większy niŻ I0 %o udziałów w spółce: nie dotycry
Ztegótytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie doĘcry

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ na|eĘ podaó ltczbę i emitenta

udziałów: nie dotycry
Ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem. gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleĘ podaó Liczbę i emitenta akcji:

nie dotycry
akcje te itanowią pakiet większy niŻ t0 % akcji w spółce: nie dotycry
ZtógoĘtułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotycry

z. pońaam akcje iv innych spółkach handlowych - na\eĘ podaó |iczbę i emitenta akcji:

nie doĘcry
Ztegotytut" osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości:nie dotycry

v.
Nabyłem (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

od,ęt,,"goj od Skar|u Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

t".yio,ńógo, ich rvtiązkólw, komunańej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

nuśtęp,,3ącJmienie, które podle gało zbyciu w drodze przetargl _ na|eĘ podaó opis mienia

i datę nabycia, od kogo: nie doĘcry

vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (na\eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotycry
- osobiście nie doĘcry
- wspólnie z innymi osobami nie doĘcry
Zteiotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:nie dotyczy

f, zarźądźrr, dziańhością gospodarózą |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem

takiej działalnośct (na|eĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry
- osobiście nie dotycry
- wspólnie z innymi osobami nie dotycry
Ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłyry dochódw wysokości nie dotyczy
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VII.
W spółkach handlowych(nazvta, siedziba spółki): nie dotycry
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry
.jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości:nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

innej działalności zarobkowej |ub zajęÓ,

z| z Ętu|u zatrudnienia : 1 06989,78, małżonka nie osią gnęła

zł z Ętułu pełnienia obowiązków społecznych:3920.

x.

dochodów, nie pracuje.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicmychna\eĘ podać markę, model i rok produkcji):
nie dotycry.

x.
Zobowiryania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągtttęte kredyty
i poĘczki oraz war,xlki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

ziaruęniem' w jakiej wysokości): kredyt gotówkowy w wysokości72000zł'' wsparcie wesela
córki w 2018 roku, remont mieszkania. Raiffeisen polbank.
Kredyt na spłatę zadłuŻeniaalimentacyjnego syna' 23500 zł. Raiffeisen polbank.



CZĄŚCB^

Na podstawię ar.24 i ust.l ustawy z drna 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2o2or. poz. 713 ze nrl.) dokonano wyłączenta z udostęnienia w Biuletynie Informacji
Publiczrej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczęnię oraz o miejscu
położenia nieruchomości.

Wyłącze,rria dokonała Alicja Kowalczyk. inspektor ds. obsfugi rady gminy Urzędu Gminy
Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy groziknapozbawienia wolności.

Szropy, 2020-04-01r.
(miejscowość, data)
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