
OSW~ADCZENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

Borowa G6ra, dnia 05.03.2018r. 
(rniejscowdt) 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdil, starannego 

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieii poszczeg6ine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naieiy wpisat ,& 

&&&'. 
3. Osoba skladajqca olwiadczenie obowiqzana jest okreilit przynaleinoit poszczeg6lnych skladnik6w 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrebnego I majqtku objetego matiehskq wsp6lnoiciq 
majqtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju 1 za graniq. 
5. Olwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnofci pienieine. 
6. W czeici A oiwiadczenla zawarte sq informacje jawne, w c q i d  0 z a i  informacje niejawne dotycqce adresu 

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienla nleruchomofci. 

Ja, niiej podpisany(a), Wlodzimierz Tadeusz SkoSkiewiu 
(irniona i nazwisko oral  nazwirko rodowe) 

urodzony(a ) 30 lipca 1963 r. w Serocku 

Rolnik 
Portier w Krajowej Fundacji Medyanej 
Radny Rady Miejskiej w Serocku 

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodzqce w sklad malieiiskiej 
wspolnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny: 

I. 
Zasoby pienieine: 

- irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 13 100,34 zl 

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartoiciowe: nie dotyczy 

- na kwote: nie dotyczy 

II. 
2 

1 Dom o powierzchni: 240 m , o wartofci: 400 000 d 

tytul prawny: wsp6twlasnoit 



2 Mieszkanie o powierzchni: . nie dotyczy m', o wartoici: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy 

3 Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, 

powierzchnia: 16,5 ha 

o wartoici: 800 000 zl 

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze 

tytul prawny: wsp6twtasnoit 

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoici: 20 000 zl 

4. lnne nieruchomoici: 
powierzchnia: dziatka o powierzchni 670 mZ 

o wartoici: 30 000 zt 

tytut prawny: wsp6twlasnoit 

111. 
1 Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 
przedsiebiorc6w, w ktolych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbg i emitenta udzialow: 

nie dotyczy 
Udzialy te stanowiq pakiet wickszy nif 10% udziatow w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

2 Posiadam udzialy w innych spbtkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta udzialow: 

nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~1am) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

IV. 
1 Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, 
w ktolych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbc i emitenta akcji: 

nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy ni i  10% akcji w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~1am) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

2 Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podat liczbg i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy 

#' 





IX. 
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 
naleiy podat markc, model i rok produkcji): 

Ciggnik rolniczy KUBOTA- rok produkcj i  2008- 55 000 zt 

Toyota Corolla rok produkcj i  2005- 11 500 zt 

X. 
Zobowiazania pienieine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci3gniete kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwi3zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): 

nie dotyczy 

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), if na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za 
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinoici. 

Borowa Gdra, 05.03.2018 r. 
(rniejscowoit, data) 




