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Uwaga:

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

2. Jeż'e|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowania, na|eży wpisać .,nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczegó|nych składników
majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informac|e jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja' niŹej podpisany(a)' Zbigniew Skopiak
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28.02.t964 Sztumie

(miejscowośĆ)

Energa Operator SA. Eksploatacja Sp. z o.o
Elektromonter Sieci

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U' z2001 r' Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r.  Nr 23, poZ.220,Nr62, poZ.558, N|113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214,
poz. 1806)' zgodnie z art. 24h tą ustawy ośWiadczam' że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej WspÓ|ności
majątkowe.J |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

L
7r<nhv n ian iażno

_ Środki pieniężne zgromadzone W Wa|ucie po|skiej: Nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcej: Nie dotyczy

_ papiery wańośclowe: Nie doĘcry

na KWoIę:

il.

1 . Dom o powierzchni:

tytuł prawny:

Nie doĘczy m ,' o Wartości:
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Mieszkanie o powierzchni: 67 m2, oWartoŚc i :

tytuł prawny: Najemca

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o Wańości:

Nie doĘczy , powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w Wysokości:

,1 Inne nieruchomości:
powierzchnia: NiedoĘcry

o WańoŚci:

tytuł prawny:

t.
1. Posladam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub pzedsiębiorcÓw, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby _ na|eży podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

Nie dotvczv

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% UdziałóW W spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W WysokoŚci:

Posiadam udziały W innych spÓłkach hand|owych _ na|eŻy podaÓ |iczbę iemitenta udziałÓW:

Nie dotycry

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

tv.
1' Posiadam akcje W spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓW' W ktÓ.

rych uczestniczą takie osoby _ na|eży podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy nii 10% akcji W spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochÓd W Wysokości:
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2' Posiadam akcje W innych spÓłkach hand|owych _ na|eiy podać |iczbę i emitenta akcji:

Nie dotvczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokoŚci:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączeniem mienia pzyn.a|eżnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytoria|nego' ich związkóW |ub od
komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - na|eży podaĆ

opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie doĘczy

vt.
1. Prowadzę działaInośÓ gospodarczą (naIeży podaÓ formę prawną i pzedmiot działaIności):

Nie dotvczv

- osobiście

_ WspÓlnie z innymi osobaml

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

2' Zarządzam działaInością gospodarczą lub 'iestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej działalności (na.
|eży podać formę prawną i prz edmiot działa|noŚci): Nie dotyczy

_ osobiŚcie

_ WspÓ|nie z innymi osobam!

Z tego tytułu osiągnąłem(ę|am) W roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

v .
W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): Nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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V - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W Wysokości:

v r.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęÓ, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

lx.
Składniki mienia ruchomego o Wańości powyie1 10 o0o złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eży

podaó markę, mode| i rok produkc,ji): Renault Scenic 2003

x.
ZobowiązaniapienięŹneoWańościpowyiej1o000złotych,wtymzaciągniętekredytylpoiyczkiorazWarunki '
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):

16.000 w banku Credit

czĘśĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oŚWiadczenie: Szropy 21

L
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ll'
Na podstawie art.24i. ust I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 446 zs nrl.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w BIP o adresie zamieszkania sktadającego
oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsługi Rady Gminy stary Targ

PowyższeośWiadczenieskładamświadomy(a)'iżnapodstawieart.233s1
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.

szjopy zu.vę.Zw | ,

trnieiscot\,oŚc' oata)

Kodeksu karnego za Podanie nie-

I
I
I
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