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Ja,

niżej podpisany(a), Marek,
Andrzej Szarawarski
urodzony(a) 6.01.1947 w Rabce
- Zaroiu
emeryt
Po zaqoznaniu się z Pru.episami ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie
powlatowym (Dz.U. z 20l7r.
poz.l868), zgodnie z art. 25i tej ustawy,ośw
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I.

Zasoby pieniężne:
)_:o,dkj,pi:niężne-zgromadzonew walucie polskiej: r06 000 zł (stosześćtysięcy)
(współwłasność
małżeńska)
walucie obcej: nie doĘczy
:::1! ryliężne.zgromadzonew
paplery
wartościowe: nie dotyczy

il.
Mieszkanie własnościowepowierzchnia
44,68 m2o wartości
(dwieście dwadzieściapięe tysięcy
złotych) : 6;il;noSe małZensm
'rr.ooor'
3. Gospodarstwo rolne: nie doĘczy
rodzaj gospodarstwa :...., powie rzchnia:
.......
o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ......
Z tego tytuiu
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doĘczy powierzchnia:
tytuł prawnr,.

dochód w wysokości:

*

u.,

nI.
l, posiadam udziałv w spółkach
handlowych z udziałemgminnych
osób prawnych lub przedsiębio."J*,;
których
takie_

uczestniczą
osoby - należypodae iiczUę
i emitenta udziałów:

nie doĘczy
dzi ały' t e

il;;i;

u

Ztegotytułu

p;ffi ;i

;k

*y' n;o' t oY, udzi ałóww spółc e

;;il;;ili;ł"n",j ;

;;ku ubiegłym dochód

i";r:l

2. Posiadam

w

:

wysokości:

"ari"iu'*
:ł;r*h
podać liczbę
i emitenta udziałZw:"i"
a"ry*y
Ztego tytufu

handlowy ch - należy

";ń;;ilięi"-l

*;;ku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
l. Posiadam akcje w

snółkagh, handlowych

z

osób prawnych lub przedsiębio.ców,
i,
takie osoby - należy podaćiiczbę-iemitenta

nie doĘczy
akcje te stan;*ią;;il;i;;k;;;;i,

Z

tego

'r'"ł" "riig;;;;-i;ilj

ill;h

2.,Posiadam
*
"'..;. akcj
liczbę i em itenta

Z tegotytułu

udziałemgminnych

któ.ń;;;;#;;

i :-n

ióv"akcji w spółce: ..

; ;;l"

ubiegłym dochód

ilit;;n't,unalo*y

ie,ł

"rY;ą.

akcji:

ch

-

w

*yrokos.i,

należypodać

-.:. -,....

".iig"ął.ri;ilil ;;ku ubiegłym dochód w

wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,
z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu
terytorialnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podle gało

zbyciuw drodze ptzetargu należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo:
nie dotyczy

?

a

VI.

l,

Dzlałalnośćgospod arcza od l
sierpnia 20l8 do 21 sierpnia 201
tenisa ziemnego" (pozaszkoliJi".T.ł
"Nauka
edukacji sportowej oraz zajęc
sportowych i rekreacyjnyclr85.5l
.Z). - osobiście
z tnnymi osobami nie Óotyczy
L;:^r|"1"1.
tego tytułu osiągnąłem w roku
bieiącym(okres działalnościj/w)dochód
w lvysokości330,65zł.
2. Zarządzam działalnościągospodarczą
lub jestem
przedstawic ie l em pełno*o.ni
ki.,n tuii"1 łr:;Jłlności (nalezy
i przedm i ot aziałatnoSci) : ni
e a"ti
- osobiście.nie dotyczy
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wspólnie z innymi osobami nie
doĘczy
osiągnąłem w roku uUi"gły- dochód
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W spółkach handlowych (nazwa,siedziba
spółki): nie dotyczy
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vIII.
Inne dochodY osiągane ztytułuzatrudnienia.lub
innej działalnościzarobkowejlub
-'-'

zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanych

Emerytura

DieĘ radnego powiatu

zkuZ,dsgotytńu,

- 55 074,48 zł (brutto)
-

24 479,28 zł

Ix.

Składniki mienia ruńomego.o wartości powyzej
l0.000 złotych
(w g rzvpldku poj azdówmichan i cz ny ch' nalćzy pooue
ń u.ę, m ode l
irok produkcji): Skoda Fabia 1.0/7śI<NI,
rok produkcji 2015
Współwłasnośćmałzeńska
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Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej
l0.000 złotych,w tym
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J ;";ł;
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