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OSWIADCZENIn MAJĄTKOWE
radnego gminy

lhvaga:
l. C)soba sklac|ająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego u'ypelnienia każdej z rubryk.
2. .|eżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnvm prz1'padku zastosowania'

na|eż1' wpisać ..nie dotvczv''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚć

ptlszczególnych składników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku tlbjętego małżeńską wspólnością majątkową.

{. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A tlślviadczenia zawarte są infilrmacje jawne, w częŚci B zaś informacje

niejawne doĘ.czące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja. nizej podpisany Piotr Makara

(imiona i nazwisko oraz nazrvisko rodowe)
urodzonv 18 września 1960 r. w Malborku

naucrycie|skie świadczenie kompensacyjne
( nr ic' i sce zatrudn ien ia. stanou' isko lub f unkcja )

Po zapoznarriu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanlorządzie gminnym (Dz.
|'!' z?018 poz. 99Ą z'ez zmianarrri)" zgodnie zart'f4h tej ustawy ośrviadczam' że posiadam
rtclrcldzqce w skład nlałżeńskiei rt'spólności ma.i4tkowej lub stanowiące nró.i nrajątek odrębny:

I .
Zasoby pieniężne :

- Środki pienięzne zgronradzclIre rv walucie polskiej: |38.500 zl
- środki pienięine zgromadzonę w wa|ucie obcej: nie doĘczy
. papier1,' wafitrŚciclr,r.e: nie doĘczy
na krtolę: nie cloĘcz.v-

I I .
l. Dorrr o powierzchni: l l0 m2. o wartości: 290.000 zł

t;.tuł prawny : rv|asn ość
2' N,lieszkanie o powierzclrlii: nie doĘczy

o rvafiości: nie doĘ'czy'
t1'trrł prawn1.: nie dotycz.v

3. Gospodarstu'o rolne :
rodzaj gospodarstrva: nie dotyczy. powierzclrnia: nie doĘcry
o r,vartości: nie doĘczy
rodza.i zabudowy: nic doĘ'czy
ty'.tuł prawn;.: nie dot1'czy
Z tego ty.tdu osiągn4łcnl w roku ubiegły'm przychód i dochód w w1'sclkości:
nie doĘcz1'
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4' Inne nieruchomości:
porvierzchnia: 3.{00 m:
tl wartoŚci: 50.000 zł
tytuł prawny, : lvlasność

TI I .
1. Posiadam udzialv w spÓtkach lrandlow1''ch
przedsiębiorco\\. w których uczestnicza takie
udziałórł.: nie dotyczy

z udziałem gnrinnych osÓb prawnych lub
osob1. - na|eżry podać liczbę i ernitenta

udziały te stanrrwi4 pakiet większ), nii 10 oń udziałow w spółce: nie dofyczy
Z tego ty.tułu osi4gnqłenr r,v roku ubiegł1,'m dochod w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadirm udziały w inny,'clr spółkach handlowych * naleiy poclać liczbę i emitetrta
udziałórt': nie doĘczy

7' tego tytułu osiqgn4łem w roku ubiegłym dochcld w wysokości: nie dotyczy

IV.
l' Posiadanl akc.ie w spółkach handlowych z udziałenr gnlinnych osób prawnych lub
przedsiębiorcti\,\'. rv ktÓr1'ch uczestniczt1 takie osoby ._ należy poclać liczbę i emitenia akcii:
nie doĘczy

akc.|e te stanowi4 pakiet większy niŻ |a % akc.ii w spółce: nie dotyczy
Z tego ty'tułtl clsiągnąłern rł'roku ubieglynl dochÓd w wy'sokości: nie dotyczy

2. Pclsiadalrl akcje w innych spółkach hand|owych * należy podać liczbę i emitenta akc.ji:
nie doĘvcz1
Z tego t1''tLrłu osiagn4łern w roku ubiegłym dochód w w1'sokoŚci: nie doĘczy

v.
t.r"ab5'łenl (nab;-ł nrÓj nrałzonek. z. wyłączenienr mienia prz'1,na|einego do .iego nraj4tku
odrębnego) od Skarbu Państrva. inne.j państwowej osob'v prawnej. jednostek-samoizqdu
terltoria|nego. ich zrviązków,. konlunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następu.|qce nrienie. które podlc'gało zbycitl w drtldze przetargu - należ'v podać opis rnienla
i datę nab1''cia. rrd kogo: nie dotyczy'

vt.
l. Pror,tadzę działa|lrośc gospodarczq (nalcży podać lbrmę prawn4 i przednliot clziała|ności):
nic doĘ'czy

- osobiŚcie nie dotycz1'
- rvsptilnie z innl'mi osobami nie dot-vcz-v
Z tego tvtułtl osiqgnałern w.roku ubiegły'm prz1,chód i dochćld lv rvysokości: nie doĘ'czy

2. Zarzadza.nl działalnością gospodarczą lub .iestem przeclstawicielem pełnomocnikiem
takie.j dzia|alności (nalez'v podac fornlę prawnq i przednriot działa|ności): nie doty'czy

- osobiście nie doty.*czy'
- wspolnie z innvnri osobami nie rlofyczy,
7' tego t\'tułu osiągnałenl rv roku rrbiegłi'nr dochód w rł'ysokości nie dotyczy
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VI I .
W spółkach halldlowych (nazwa. siedziba spółki): nie doĘczy
. jestenr cztonkienl zarzqdu (od kiedy): nie dofyczy
- jestenr członkiem rady rladzorczej (od kiedy): nie doĘczy
. jestent członkienl konrisji rer,viz1jrrej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego tytułu osiqgn4łern w roku ubiegłynl doch<id w w1'sclkości: nie doĘczy

VI I I .
{nrre dochcldy' osiqgirne z tytułu zatrttdnienia lrrb innej działalności zarobkowej lub zajęĆ.
z podaniem krvot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
7.200'00 zł z tytulu pelnienia obowiązków spo|ecznych
39.407'80 z| z Ętu|u nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (brutto), netto
32.751,10 zl

IX.
Składniki micnia ruclronrego cl rvartości powyzej l0 000 złoty'ch (w przypadku pojazdow
nrechanicznych rralezy podać nlarkę. mclde| i rok produkcji):
samochót| osobowv ope| Astra 20l8 r.

x.
Zobowiqzania pienięzne o wartości portyżej 10.000 złotych. w tynl zaciągnięte kredyty
i pozr,czki oraz wartlnki. na jakich zclstały udzielorie (wobec kogo. w zrviązku z jakinr
zdarzetrienr. w .iakie.j rvvsokości ;: nie doĘ'czy'
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Na podstaw ie art.Zhi. ust 1 ustaw y z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz,U . z

fOfO r. poz.713 ze zm,) dokonano wyłączenia z udostepnienia w BIP o adręsie zamteszkanta

składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nięruchomości wykazanych w

oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsfugi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe ośrviadczenie składam świaclorny (a). iŻna poclslawie art.23.] N 1 Kotlc-ksu kanlegoza podanie nieprarvclv lub zata.jenic prawd1,g.ozi ka.a p".ńu".l""ia wolności.

Stary'l'arg. 20 krvietnia 2O2l r.
(nlic. jscortośc. data)

lpodpis)
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