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OSWIADCZENIE
o stanic maj<jtkowym na dzier) 31 grudnia 2017 r.
Ja, nJzeJ podp1sany(a).

Lcs:c:ck Marcin Skiba
(nn1ona 1nazwisko. w przypadku kobiet podac nazw1sko pan1er'lsk1c)

urodzony(a) .......................... ?~---~~~-

.. ~.?.::.~........................... w ................................~.l:.~:~~.I?:~:? ............................... .

zatrudnion y( a) w . ~J.~.~~.t.'.~-.:? !:.~-~::':'.~.:: .. -~·-~-~~.I?:~~~:~.: ... f>.C?.~~.C:.~~~:?.~.?:::.~... :~ .t:.~~~:.......................................................... .
(miejsce zatrudn1enia. stanowisko lub funkCJaJ

zamieszkaly(a) w ...........................................................................................................................................................
po zapoznan1u si~ z przepisam1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ogran1e<::eniu prowadzen1a d:.oalalnoscJ gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2006 r. poz. 1584. z p6zn. zm.), zgodnie z art. 10 !eJ
ustawy osw1adczam, ze posiadam wchodzqce w sk/ad malzenskiej wsp6lnosc1 ustawowej lub stanoWJqce m6J maJ<Jiek
odn-,;bny

2

1. Oom o powierzchni:

m polozony ni e posi adam

ad res:
tytul prawny
2 M1eszka111e (wlasnosciowe, sp61dzielcze wlasnoscJowe lub inne): _e::.~.:.::

... ::~:.~.':':~:.:.~l.!L ..:.~! ................................... ..
rn'

powicrzch n ia calkow1ta

ad res

tytul prawny (wlasnosc, wsp61wlasnosc. wiclkosc udzialu): ....................................................................................... .

3 Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa

.:~.i..t:'... P.~.~-~-~:.?:?.~: ...................................................................

powicrzchnia ....................

n/

ad res·
rodzaJ zabudowy .......................................................................................................................................................
tytul prawny (wlasnosc, wsp61wlasnosc. uzytkowan1e wieczyste. dzierzawa, 1nny tytul. podac Jak1): ......................... ..

.........................................................................................................................................................................
7 tcgo tytulu osiqgnqlem(e;;lam) w roku ubicg/ym pr7ych6d i doch6d w wysokosci: ....
4. lnne nieruchomoscJ {place, dz1alki):

~.

~.~ .....'?~~.?.3.~~~ ............. K'-

_r:~:.t_:_:·.:·: ... :.~.t-~~-~-.::.:;::.!.~ ...r.l_:·..................................

pow1erzchnJa .................... rn

2

(adrcs. tytu! prawny w!asnosc, wsp6!w!asnosc. mny tytu! ·- podac Jaki oraz tnnc dane)

tJ Zasoby pienir;zne

....t:.Y.:~:.... :·;f...................................................................... .

srodki p1eniE7zne zgromadzone w walucie polskier .:?.~l

-

srodki picni~zne zgromadzonc w walucie obccj -~-~-~l... ~~~.:Y ... ~ ... ~.~... s;~-~

-pap1erywartoscJowe. <'hiiqilcjc :;k;:r·f>·:J·wc :.1 \.J;Jr·r:c::>:L
••••••••••••••••••
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................................................................................................................... na kwotE7 ........................................... .

II

Nabylem(am) (nabyl m6j ma/zonek) mienie od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawneJ, Jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przelargu:
nie*

tak*

Podac rodzaj mienia, datE? nabycia, od kogo .!:.!~:': ...~.':'.?.X.~.:':;:t....................................................................................... .

Ill

1. a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6/ki prawa handlowego, czlonkiem
zarzqdu fundacji prowadzqccj dzialalnosc gospodarczq,
b* Jestem-czionkiem-z~Rqdu,- rad y-nadzorBZ-ej-lub-komisji..rewizyjneJ -sp6lk i-pra wa-handlowego, czlonk iem--.zar.zqdu
fuREiaeji-prowadz.qe~alalnoscgospoEiarczq.-

(wymienic pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp61ek i fundaCJi)

Z tego tytulu osiqgnqlem(E?Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .:?-.~.?. .. ~l.?.~:Y..C:.~X ...................................... .
2 a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujQ innych zajQC w sp61kach prawa handlowego, kt6re moglyby wywolac
podejrzenie o mojq stronniczosc lub interesownosc,
b* W sp6lkach prawa handlowego wykonujQ nizej wymienione zajQcia:

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .:?-.~.C:... ~.?.~:Y..C:.~.Y. ....................................... .
3 a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp61dzielni
b* Jestem czlonkiern zarzqdu,-rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni:

{podac pelnionq

funkcj~.

1

)

nazwE? i adres sp61dzielni)

Z tego tytulu osiqgnqlem(f?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .:.1.~.~ .. ?.?.~Y..C:?:Y ...................................... .

..

4 W nastQpUjqcych sp6/kach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje: .:~.i E:'... P.?.~~-~.?.?.~.\ ............ .

(nazwa sp61ki -

adresy, wiclkosc udz1al6w. 1losc akcji)

Z te~JO tytulu osiqgn9lcm(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .!!.~.~ .. ~i.C?.~X'.~.:':Y........................................ .
F~6wnoczesnie oswiadczam, ze w sp61ce .?.:~:? ...<!:?.LJ'.:.~X.....................................................................................

.......................................................................................................... moje udzialy (lub akCJe) przekraczajq 10%.
W pozostalych sp61kach prawa

handlowc~JO

posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10% kapitalu.
IV

1. Nie prowadzq dzialalnosci ~Jospodarczej na wlasny rachunek lub wsp61nic z innyrni osobarni, nie zarzqdzam takq
21
dz1alalnosciq, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w prowadzeniu takleJ dzialalnosc1.
2. P~owadzQ-wwytej okfeslony--sposobdzialalnos& polegajqGqna:

...

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qiam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci ..r:.~.:: <!:?~:X.:.~Y........................................ .

v
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac
markc,;, model i rok produkcji):

nie posiud<.lm
.............................................................................................................................................................................................

VI

Zobowiqzania pienic,;zne o wartosci powyzcj 10 000 zlotych. w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki, oraz warunki.
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

.1~:::~.<:3: Y. ~: ...~~ ~ P..C:. ~: ~.C:. ~~X... :; f: .C:. _i. ~.9.~ .i: .E!. ~:. Y. ...~. ~ ...~.~: r: ;;p .. ~'. ~ .~ ~ .~·. ~~: ::. ~ .~ .. !:.~~ ...~: ."!.:~ .L: .E!... :~ .~'. ~..• ~;X.~:....;:. ;l... ?.:C:: .. ~.J::~ ~ .~;..

.?. ~: ... !; ~ ~ ...:: ~ .. ?-. ~-~.<!.?.?. .~.~: .. ~.?.~1::: .~. :-:Y.] .~:Y.~.~l...................... '........................................................................................ .

VII

dochody z

dzicr~awy

lnne dodatkowe dane o stanie majqtkowym ...t:.~"'.Y..t:.~~::~.':.:1.~:~

gruntow rolnych i

....................................................................................... .

... ......................................................... .

Z tego tytulu osiqgnq/em(Qiam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -~~.?.(~ ~--~

Powyzsze oswiadczenie sk/adam swiadomy(a). ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U z 2006 r. poz.
15B4, z p6zn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .

Warszawa 23 02 2018 r.

...........~ .......~ ........................... .

(miejscowosc. data)

(podpis)

" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

:·I Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinneJ i zwierz~ce). w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinncgo, a takze pelnienia funkcji czlonka zarzqdu na podstawie umowy o swiadczenie uslug zarzqdzania. o kt6rej mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kierujqcych niekt6rymi sp61kami (Oz. U. poz.
1202, z p6Zn. zm.).
Niewlasciwe skreslic i uzupelnic, wpisujqc w poszczeg61nych punktach odpowiednie dane.

Zalqcznik nr 1
Do oswiadczenia o stanie rnajqtkowym na dzien 31 grudnia 201 I r.

lnformacje do pkt 2 i 4 oswiadczenia

Do pkt 2

1. Mieszkanie wlasnosciowe o powierzchni calkowitej 177m. kw.

2. Mieszkanie wlasnosciowe sp6ldzielcze z kredytem hipotecznym o powierzchni 70 m. kw.

Do pkt 4
1. Dwie dzialki rolne o powierzchni 2,5 ha i 2,9 ha

2. Mlyn drewniany z dzialkq budowlanq o powierzchni 600 rn. kw.

WarsLawa, 23 02 2018 r.

