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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego l
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki n|e znajdu|ą w konkretnym przypadku zastosowania'
należy wpisać ,'n|e doiyczy'''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność
poszczególnych składników maiątkowych' dochodów I zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku obiętego małżeńską wspó|nością ma|ątkową.

4. oświadczen3e maiątkowe dotyczy maiątku w kraiu Iza granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obe|mu|e również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są in|ormacje jawne' w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

czĘŚÓ A

Ja' niżej podpisany(a) Piotr Makara

nazwisko rodowe nie dotyczy

urodzony(a) 1960-09-18 w Malborku

Zespoł Szkół w Starym Targu, nauczyciel

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działa|ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U' Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,p2. 1126, z 1999 r. Nr 49, po2.483, 22000 r. Nr 26, poz. 306
orazz2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' Nr 142' poz. 1591 orazz2002 r' Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, pz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój maiątek odrębny:
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t.

Zasoby pieniężne:

. środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: 40000

. środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: nle dotyczy

. papiery wańościowe:nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

ll.

1 . Dom o powierzchni: 1 10 m2, o wartości 260000
tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powieŻchni: nie dotyczy m2
o Wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gos@arstwa: nie dotyczy, powierzchnia nie dotycry
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nle dotyczy
tytuł prawny:
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg|ym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4' Inne nieruchomości:
powierzchnia: 34@ m2
o wartości: 5{XE0 tytuł prawny: własność

ill.

Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby. na|eży podać liczbę iemitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/" udziałów w spółce:

nie dotyczy
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod W Wysokości:

nie dotyczy

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych . na|eży podaó |iczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

Z tego $flułu osłągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie doĘczy

lv.

Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udzia|em gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców' W których uczestniczątakie osoby. na|eży podać |iczĘ iemitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż .| 0% akcji w społce:

nae dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

nie doĘczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę iemitenta akcji:

nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (naby| mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorząduterytoria|nego, ich zwią3ków |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu . na|eży podać opis mienia i datę naliyóii, od kogo:

nie dotyczy

vl.
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1. Prowadzę dzia|a|nośó gospodarcĘ fia|eżty podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

nle dotyczy

- osobiście:

nle dotyczy

. wspó|nie z innymi osobami:

nie dotycry

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

nie dotyczy

2.Zarządzamdziała|nościągospodarcząlub jestem pfedstawicie|em pełnomocnikiem takiej .
działa|ności (należy podać |ormę prawną i pzedmiot działa|ności):

nie dotyczy

. osobiście

nie dotycry

. wspó|nie z innymi osobami

nie dotyczy

z tego trufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg|ym dochód w wysokości:

nie dotyczy

vil.

1. W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spó|ki):

nie dotycry

. jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nle dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w'wysokości: nie dotyczy

vll!.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej |ub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego {tułu:

67546'83 zł z $[ułu zatrudnienia
7040'00 zł z tytułu pełnlenia obowiązków społecznych

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej .|0 000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznych na|eży podać markę, mode| i rok produkcji):

samochód osobowy Skoda Fabia 2011 r.
samochód osobowy Fiai Panda 2010 r.

x.

Zobowią7ania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch' W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zosta|y udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

. nie dotyczy
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czEŚÓ B

Na podstawie art.24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzio gminnym (Dz.U ' z2016t.
poz. 446 zn zlrl,) dokonano wyłączenia z udostępnienia w BIP o adresie zamieszkania składającego
oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds' obsługi Rady GmĘ Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy |ub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

..1*,.91..'2p1L'.?"fu l'1't^"--
(miejscowość' data) (podpis)
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