oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i c
prawną oraz osoby wydającej decyzj

stki
ną osobą
dnia 20.04.2010 r.

Uwaga:

1' osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
zastosowa nia, na1eży
wpisać ..nie dotvczy''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynależność
poszczególnych
składników majątkowych, dochodów

i

zoboiiązań do majątku odrębnego

i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe doĘcry majątku
w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuj e również wie.zyteloości
pienięzne.
6' w częściA oświadczenia zawarte
informacje ;1wnł *
B zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania^są
""ęs.i
skłaaalą".jo oświadczenie
oraz miejsca położenia

nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja,rużej podpisany,
Imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe: Marek Miecrysław
Kowalski
Urodzony: 01.10.1958 r. w Staro gardzie Gdańskim
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: zastępca
wójta, sekretarz gminy

po zapoznarliu się z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
I99] r. o ograniczeniu prowa dzenia
działalnościgospodarc1ej_rrzez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r' Nr 1 13, Po'1.J15- i Nr 162, poź. 1126, z 199i t. Ńr 49' po'.
483, z 2OO0r. Nr 26, poz.
306oru222002 r'Nr 173,poz.984iNr 2L4,po2.1806)orazistawy
,'i^ugmarca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z2OOI r. Nr 14), poz.
759I otaz zzooz r.Nr 23' poz.22O,Nt
62, poz' 558, Nr 7r3' po2.984, Nr r53, poz. r27r- i
Nr 214, p9z. Lg06), zgod nie z art. z4h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodżące w skład
małżeńskiej*rpom8s.i majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
nie dotyczy
- środki pienięzne zgromadzone w walucie
óbcej: .'i. ooty."y
- papiery wartościowe: nie doĘcry
na kwotę: nie doĘczy

u.
1' Dom o powierzchni: 180 m2, o wartości: 350-000, tytuł prawny:
wspólność majątkowa
2' Mieszkanie o powierzchni: 48,2 m2, o wartości: 27Ó.00
ó zł. ,tytuł prawny: wspólność
majątkowa
3. Mieszkanie o powierzchni: 2812 mŻ, o warto ści: 200.
000 zł., tytuł prawny: wspólność
majątkowa
4. Gospodarstwo rolne:
r odzaj gospodarstwa: p ro dukcj a roślinna

powierzchnia:3115 ha
o wartości: 900.000 zł.
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wymieniony w częściA pkt.Il.l
tytuł prawny: wspólnośćmajątkowa
Ztego ty'tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychodi dochód w wysokości:2276,79
5. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcj a roślinna
powierzchnia:0,91 ha
o wartości: 450.000 zł.
rodzaj zabudowy: brak
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychodi dochód w wysokości: nie doĘczy
6.Działka ogrodowa:
Powierzchnia: 490m2
o wartości: 2500 zł.
tytuł prawny: wspólność majątkowa

ur.
Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbęi emitenta udziałów: nie

dotycry

udziały te stanowiąpakiet większy niŻ IO%o udziałow w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
akcje te stanowiąpakiet większy niz IO%o ak ji w spółce: nie dotyczy
Ztego ty'tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie. doĘcry

v.

Nabyłem (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej,
i"anosiet-samorządu
terytorialnego, ich zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mięnie, ttóre
podlegało zbyciuw drodze przetatgu - naleŻy podaó opis mienia i duĘ ńatycia, od kogo:
nie
dotycry

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ (nalezy podać

doĘczy

- osobiście: nie

doĘcry

for-ę prawną i przedmio t działalności):nie

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Ztego t1'tułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod,i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzan działalnościągospodarcząlubjestem przedstawicielóm, pełnomocnikiem
takiej
działalności(naleŻy podać formę prawną i prz :dmiot działalności):nie d'oĘczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z irurymi osobami: nie dotycry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie łtoĘczy
_

vu.

(

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotycry
- jestem członkiem zaruądl (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dofycry
- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących dziaŁalność, gospodarczą nie doĘczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkięm rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie d,oĘczy

VIII.
Irure dochody osiągane zty'tułu zatrudnienia lub irrnej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: 146.593,76 zł. ze stosunku pracy w Urzędzie
Gminy w Starogardzie Gdańskim,5680,40 za organizację wyborów Prezydenta RP i

wyborów samorządowych

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
męchanicznychnaleŻy podaó markę, model i rok produkcji): samochód osobowy skoda
Octavia,2010 r.

x.

Zobowiązartia pieniężne w wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyy i
poŻyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarueniem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości
140.000 zł. zaciągnięty w PKo BP s.A. odział Starogard Gdański na warunkach
komercyjnych, hipoteka umowna zwykła w kwocie 150.000 zł. ustanowiona na działce
gruntu o numerze 477118 w Ustroniu Morskim w związku z jej nabyciem, na rzeczAdama

Andrzeja Niedzielskiego, Dariusza Roberta Jankowskiego i Cezarego Banaszkiewicza

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy, iŹ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karupozbawienia wolności.

J

Starogard Gdanski Ż0.04.2010 r.
(miejscpwość, data)

I

Niewłaściwęslaeślić.

'Nie

(podpis)

dotyczy działalnośsiwytwórczej w ro]rrictwie w zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej,w formie i zakresie

_ gos
3
Nię

go.

ózych spółdzielni mieszkaniowych.

