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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
ftiJO'

wojta, MOtqpcy wojta, sokrotarza gminy, ckorbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zorzqdzajqcej i czfonka organu zarzqdzojqcogo gminnq osobq prawnq oraz ocoby wydojqccj

docyzjo administracyjno w imioniu wojta1

Rudnik Drugi, dnia 2 kwietnia 2020 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia,zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikbw

majqtkowych, dochoddw i zobowiqzart do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenska. wspolnoscia.
majatkowa..

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maja,tku w kraju i za granica,.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnos'ci pieni^zne.
6. W cz^s'ci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), MirostawSkura nazwisko rodowe Skura,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21 kwietnia 1969 r, w Bychawie
zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Studziankach,

Studzianki 63, 23-213 Zakrzowek
na stanowisku dyrektora,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym {Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzehskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowiqce moj

majqtek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:Zasoby pieme,zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 79.750zt-matzenska wspoinost majqtkowa
- srodki pieniejzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
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papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot^: nie dotyczy

r



II.
1. Dom o powierzchni: 60 m2, o wartos.ci: 40000 zt tytut prawny: akt wiasnosci, majqtek odre_bny
2. Mieszkanie o powierzchni: me dotyczy m2, o wartosci: me dotyczy tytut prawny: me dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: dziafka rolnicza, powierzchnia: 0,96 ha
o wartosci: 34000 z\j zabudowy: budynek gospodarczy murowany i dwa budynki gospodarcze drewniane

tytut prawny: akt wtasnosci, majqtek odrgbny
Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: przychod 200Qzt;
dochod WOOzt.

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nle dotyczy
o wartosci: nle dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac: liczbe, i emitenta udziatow:
nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
nle dotyczy
2 tego tytutu osia.gnqtem{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbtj i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
nie dotyczy
2 tego tytutu osia.gnajem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nle dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropoiitalnego naste.puja.ee mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.
1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):

nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami me dotyczy

2 tego tytutu osia.gnajem(e,tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: me dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci): nle dotyczy
- osobiscie nle dotyczy
- wspolnie z innymi osobami nle dotyczy
2 tego tytutu osia.gna.tem(e.tam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nle dotyczy



VII.
1. W spotkach handlowych {nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarza.du {od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy}: nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
2 tego tytutu osia.gna.tem{^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spotdzielniach: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem(e>tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarcza,: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiajjna.tem(e,tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiajjane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
Wynagrodzenie roczne za 2019 rok z tytutu zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Studziankach
w wysokosci 71532,38 z\
Wynagrodzenie z tytutu dziatalnosci wykonywanej osobiscie w roku 2019:
- umowy zlecenia z Gminq Zakrzowek 800,00 zi (dochod).

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke., model i rok produkcji):
Skoda Fabia 2005 r.

X.

Zobowia_zania pienie_zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciajjnie,te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w zwia,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy



Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolnosci.

Rudnik Drugi, 02 kwietnia 2020 r.
(miejscowosi, data) (podpis)

1 Niewiasciwe skreslid.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierze.cej, w formte

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


