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Uwaga:
l,.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i
zupełnego wypelnieniakażdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dotycry".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku
odrębnego i majątku objętego maEeńską wspólnościąmajątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.

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

CZĘŚC A
Ja,niZej podpisany(a), .Ewa Małgorzata Skóra ( Pióro)....

(imiona i nazwisko ataznaawisko rodowe)

urodzony(a) ..25.05. 1 968r...w Tomaszowie Lubelskim
.........Przedszkole im. Krasnala HalabaĘ w Józefowie - dyrektor ..........

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z pruepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeńa
działalności gospodarczeJ ptaęz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2al7 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia 8 marca t990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20t7 r. poz.

1875), zgodnie z ałt.24h tej ustawyoświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromańzanę w walucie polskiej:
.35000,00..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery wartościowe : ................nie doĘcry, . .

;. 
na kwotę nie dotyczy

1. Dom o powierzchni: 100. m2, o wartości: 100000,00 §fuł prawny: 1,13 z%współwlasnoŚĆ

2. Mieszkanie o powierzchń: nie dotycry m2, o wartoŚci: nie dotyczy Ętuł prawny: nie dotyczy..

3. Gospodarstwo rolnę:

rcdzaj gospodarstwa: ........nie dotycry.., powierzchnia: ...nie dotycry

o wartości: . nie do§cz$
rodzaj zabudowy: ....nie doĘcry.-...

tyfuł prawny: ................ .....nie dotycry.....

Ztegotyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

.nie dotycry

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .....,............. działka 5 arów...

7500,00.....

III.

::::* "il1 : ::::::* :Tffi # :::, ::::: :": : :::::: ::::]::

ldzińy te stanowią pakiet większy fiiż rcańudziŃów w spółce:

........nie dotycry

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}ym dochód w wysokości:

.......nie dotycry ...

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niżl}Yo akcji w spółce:

nie doĘcry
ZtegotJ.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ńiegłym dochód w wysokości:

...........nie dotyczy

v.
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o wartości:



Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego)od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku mehopolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu * nńeĘ podać opis mienia i
datę nabycią od kogo:

...............nie doĘcry

;i
l. Prowadzę działalność gospodarczf @ależy podać formę prawną i przedmiot działalności):

...nie doĘczy ... ,

- osobiście .,....nie dotyczy

- wspólnie z innpni osobami .............nie dotyczy

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
.........,...nie dotyczy ..,.,......,.:.....,..,

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikięm takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.................nie dotyczy

- osobiście .........nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

,....nie do§czy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

................nie do§czy.
* jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-j .,*- ;;il;;; ;".,TJ::;'.i óo o*url,
.. nie dotycry.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.......nie dotyczy.....

Ztego tyrrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.,.........nie dotyczy.....

2. W spółdzielniach:

........nie dotyczy.....



- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

.......nie doĘcry.....

- jestem członkięm rady nadzo rczej3 (od kiedy):

.,..nie dotyczy

-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

...nie dotyczy
Ztego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

...........nie dofyczy.....

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

.....nie do§czy.....
* jestenr członkieln rady nadzorczej (od kiedy):

.nie dotyczy...,......,..,..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclrod w wysokości:

................nie doĘcry

VIII.
Irrne dochody osiągane z §tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

.,.....,..mój dochód z Ętułu zatrudnienia - 83284,42 .,.,....,

..........zasiłekchorobouły zZUS - 1916,04..

..........doch ód męża : z tytułu zatrudnienia -37 7 11,98 ...........
tytułu umowy zlecenia -231,68..

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w prąrpadku pojaedów

:::,:"^,:Ti::1r::igY ::::: : ::: :*1

x.
Zobowi,ęania pieniężre o wafiości
pożyczki oraz warunki, na iakich
zdaruenięm, w jakiej wysokości):

powyżej 10 000 ńotych, w tym
zostŃy udzielone (wobec kogo,

zaciągnięte kredyty i
w rwiązku z jakim




