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MAJĄTKowE
wójta' zastępcy wój gminy' kieľownika jednostki oľganizacyjnej gminy' osoby

zarządzającej i oľganu oľaz osoby wydającej decyzje

ŁUKÓW dnia23.04.2021 r

Uwasa:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i zupełnego wypełnienia
każdej z ľubryk

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym prrypadku zastosowania, naleĘ wpisać ..nie dotYczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić pľzynależność poszczególnych składników majątkorvych'
dochodów izobowiązafr do majątku odľębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanĺe majątkowym dotycry majątku w kraju i za granĺcą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľrytelnoŚci pieniężne.

ó. W częścĺ A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne' w części B zaś ĺnfoľmacje niejawne dotyczące adľesu
zamieszkanĺa składającego oświadcz€nie oľaz miejsca położenĺa nieruchomości.

CzĘŠĆ 
^

Ja,niżej podpisany(a) Grzegorz Skwarek urodzony(a) 07.08.l9ó5 w Żelechowie zatľudnionyjako dyrektor
Łukowskiego ośľodka Kultury w Łukowie

po zapozÍraniu się z przepisami ustawy z dnia}I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

pľzez osoby pełniące funkcje publiczre ( Dz. U. 2017 r.poz. 1393) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoľządzie

gminnym (Dz' U. z 2o17 r. poz. 1875) , zgodnie z art.Z4h tej ustawy ośrviadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.

Zasoby pieniężne :

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej konto indywidualne: 412.500 zł wspólnota majątkowa: 465.000 zł
- środki pieniężľle zgromadzone w walucie obcej 4 USD
- papierywartościowe nie dotyczy nakwotę: nie posiadam
IL
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1. Dom o powierzchni nie dotyczY fr2, o waľtości : nie posiadam
2. Mieszkanie o powierzchni 58 m2, o wartości : 20o.00O zł

ĘAuł pľawny : spółďzieIcze pľawo własności
3. Gospodarstwo rolne : nie posiadam
4. Inne nieruchomości: l/3 prawa do nabycia masy spadkowej do domu o pow

o wartoŚci :300.000 zł
Ęituł pľawny : 1/3 prawa do masy spadkowej po zrrraĘch rodzicach

l10 mkw na działce ok. 450 mkw

III.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -ĺaleĘ podać liczbę i emitenta udziałów : Nie posiadam
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0oÁ udziałów w spółce : nie posiadam
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Ztego t5rtułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości nie doĘczy

IV

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych _naleĘ podać liczbę i emitenta akcji : nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0% akcji w spółce nie posiadam
Ztego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy

v.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynalehtego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ích zvłiązków komunalnej osoby prawnej
lub związku metľopolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na|eĘ podać opis mięnia
i datę nabycia, od kogo : Nie dotycry

vI.

1. Prowadzę đzíałalność gospodarczą2 ( na|eĘ podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie prowa dzę żadnej
działalności gospodarczej.
Ztego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( należy

podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności ) : nie zarądzam
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

VII.

l.W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ) nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu ( od kiedy ) : nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) : nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : .nie dotyczy
Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie doĘczy
2.W spółdzielniach: Nie dotyczy
-jestem członkiem zaľządu ( od kiedy ) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzoľczej3 1 od kiedy ) nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ) : nie dotyczy
Ztego Ęĺtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie doĘczy
3.W fundacjach pľowadzących działalność gospodaľczą:
Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe w Siedlcach - wiceprezes
- byłem członkiem zarządu ( od kiedy ) : wiceprezes Zarządu od 16'12'2010 do Ż9.0Ż.Żo2o
-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) nie dotyczy
- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kiedy ) nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości : praca wykonywana społecznie bez żadnej formy
wynagrodzenia, czy zwrotu kosztów.

vIn.

Inne dochody osiągane ztytllłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot uzyskiwanych
zkaŻďego Ęrtufu : l. Umowa o pľace w Łukowskim ośrodku Kultury wynagrodzenie za rok 20?n - 11'3.092,36 zł 2. umowa o pracę

Katolickie Radio Podlasie (I/4 etatu) wynagrodzenie za rok 2o20 - 9.89I,05 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy pođać
markę, model i rok prođukcji ) : samochód osobowy Toyota Auris 20l8 r, opel Corsa 2013 (współwłasnośó małżeńska).

x.

Zobowiązania pieniężne o waľtości powyżej l0.o00 z-łoých, w Ęm zaciągnięte kľedyý i poĘczki oľaz warunki' na jakich
zostaĘudzielone(wobeckogo,wzwiązkuzjakimzďarzeniem,wjakiejwysokości):poĘczkawwysokości20.000zł
zaciągniętaprzezwspőłmałzollkaw Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej w SP nľ 5 w Łukowie na zakup samochodu.
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CzĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam śwĺadomy(a), iż na podstawĺe art. 233 $ 1 Kodeksu kaľnego za podanie nĺepľawdy
lub zatajenie pľawdy grozi kara pozbawienĺa wolnoścĺ.

LJS, 2/
( miejscowość,, data)

1 Niewłaściwe skľeślić.
2 Nie dotyczy đziałalności wýwóľczej w rolnictwie w zakľesie
produkcji roślinnej i zulierzęcej, w formie i zakresie

^ 

gospodarstwa rodzinnego.
' Nie doĘczy rad' nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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