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ŁUKOW dnia30.04'2020 r

Uwaga:

l. osoba skladająca
każdej z ľubľyk.

oświadczenĺe obowiązana jest do zgodnego z pľawdą'

l' Dom o powieľzchni nie dotyczy m2, o waľtości : nie posiadam
2. Mieszkanie o powieľzchni 58 m2, o wartości : l80.000 zł

Ęrtuł pľawny : spółdzielcze prawo własności
3. Gospodaľstwo rolne : nie posiadam
4. Innę nieruchomości : l/8 prawa do nabycia masy spadkowej do domu o pow

o wartości :300.000 zł
tytuł prawny : 1/8 pľawo do nabycia masy spadkowej

ZałącznikNr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów zđnia26lutego 2003 roku ( Dz.
U. z20l'7 r.,poZ.2020)
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2. Jeżelri poszczegó|ne ľubľyki nĺe znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotYczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić pľzynależność poszczególnych składników majątkowych'
dochodów izobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za gľanicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľzytelności pieniężne.

ó. W częŚci A ośwĺadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieľuchomości.

CZĘŚĆ 
^

Ja,niŻej podpisany(a) Grzegorz Skwarek urodzony(a) 07.08.l965 w Żelechowie zatrudnionyjako dyrektor
Łukowskiego ośrodka Kultury w Łukowie

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dĺia2l sieľpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodaľczej

pľzez osoby pehiące funkcje publiczne ( Dz. U. 2017 r. poz' L393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie

gminnym (Dz' U. z20I7 r' poz. 1875) , zgodnie zart.Z4h tej ustawy ośwĺađczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pieniężne :

- śľodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej konto indywidualne 332.500 zł wspólnota majątkowa. 463.000 zł
_ środki pieniężne zgľomadzone w walucie obcej nie posiadam
_ papierywaľtościowe nie dotyczy nakwotę: nie posiadam
II.

l10 mkw na ďziałce ok. 450 mkw

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych _naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów : Nie posiadam
udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ l0% udziałów w spółce : nie posiadam
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Z tego tytułu osiągnąłůn(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości nie dotyczy

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji : nie posiadam

akcje te stanówią pakiet większy níŻ I1Yo akcji w spółce nie posiadam

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)-w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci : nie dotyczy

V.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z w.ył.ączenięm mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorząduierytoľialnelo, ichżwiązków komunalnej osoby prawnej

lub związku meľopolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w árodze przetaľgu _ naleĘ podać opis mienia

i datę nabycia, od kogo : Nie doĘczy

VI.

1. Prowadzę działalnośĆ gospodaľczą2 ( ĺa1eĘ podać foľmę prawrrą i przedmiot działalności ) : nie prowadzę Żadnej

działalności gospodaľczej'
Ź t.go tytuło"osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubi9słľm pľzychód i dochód w wysokoŚci : nie doĘczy

2. Zarządzamdziałalnością gospodaľczą lub jestem pizedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( ĺaleĘ
podäć formę pľawną i pľzedmiot działalności ) : ĺle zarządzam

- osobiście nie doťyczy
- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

ZtegotytJłuosiągńąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości nie dotyczy

VII.

l.W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki ) nie dotyczy

-jestđm członkiem zarządu( od kiedy ) : nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) : nie dotyczy
-l.rt.' członkiem komisji rewizyjnej ( 

9$ tĺedy ) : 'nie ďotyczy . '
z ťąo tytułu osiągnąłem(ęiam) w-ioku ubiegłym dochód w wysokoŚci : nie dotyczy

2'W spółdzielniach: Nie dotyczy
- jestôm członkiem zarządll ( od kiedy ) : nie_dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej' i od t!9ay ) nie doĘczy
- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) : nie dotyczy 

.

z ťąo ĺytułu osiągnąłem(ęiam) w-ioku ubiegĘm dochód w wysokoŚci nie dotyczy

3.Whndacjach prowadzących działalność gospodarczą:

ľundacja"ľodlaskie Céntrum Radiowe w Siedlcach _ wiceprezes
- jestem"członkiem zarządll ( od kiedy ) : wiceprezes Zarząďu od I6.I2.20L0

-jestem członkiem ľady nadzoľczej ( od kiedy ) nie dotyczy

-lestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) nie dotyczy . . | . '_'.^^- __-.ĺ-^_ -^^l-^^ła ,.a. žqÄnei f
Z tegoĘtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieffi äochod w wysokosci : pľaca wykonywana społecznie bez żadnej formy

wynagrodzen ia, czy zwrotu kosztów.

VIIT.

Inne dochody osiągane z $ułuzatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych

zkażdegotytułu : l. Umowa o pľace w Łukowskim ośrodku Kultury wynagrodzenię za ľok 2019 - 113'339'95 zl 2' umowa o pracę

Katolickĺe Rádio pootasĺe (l/a etatu) wynagrodzenie zarok11l9 ''15'144,36 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej lo.o00 złoĘchJ w_pľąrpadku pojazdów mechanicznych naleŻy pođać

markę' model i rok pľodukđji ) : samochód osobowy Toyota Auľis 20l8 ľ

x.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyżej l0.o0o zŁoĘch,w Ęmzaciągnięte kĺedyty ípoĘczkioraz warunki' na jakich

)r'r^wuarĺ"ton. ( wobec kogo, w źwiązkiz jakimzdarzeniem, w jakiej wysokości ) : nie doĘczy
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aľt. 233 s 1 Kodeksu kaľnego za podanie nĺepľawdy

lub zatajenie prawdy gľozi kaľa pozbawienia wolnoścĺ.

at

? -2").€L "?a?o
t, tł

( miejscowoŚé, ďaÍa)

l Niewłaściwe skľeślić.

'Nie dotyczy działalności wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodaľstwa ľodzinnego.

3 Nie dotyczy raď nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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