oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE

JłIłółta'zastępcy wójta' sekretarza gminy,

osoĘ

dnia27.04.2012r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ
wpisać ..nie dotvczY''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczególnych
zobowiązań do majątku odrębnego majątku
skladników majątkowych, dochodów
majątkową.
objętego małzeńską wspólnością
4. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuj e również wierrytelności pieniężne.
6. w częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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A

a, niŻej podpisany (a),
Imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe: Marek Miecrysław Kowalski
Urodzony(a): 01.10.1958 r. w Starogardzie Gdańskim
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: zastępca wójta' sekretaz gminy
J

po zapoznaniu się zprzepisatrti ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczĄ ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
21998 r. Nr 113,poz.715 i Nr 162,poz.1126,z1999 r. Nr 49, po2.483,22000 r. Nr 26, poz.
306 oruz z 200Ż r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 2l4' poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. l59l oraz z2002 r. Nr 23, poz.220,Nt
62, poz. 558, Nr ll3, poz. 984, Nr I53, poz. l27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 145.615 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 820 euro
- papiery wartościowe: nie dotycry
na kwotę: nie doĘcry

il.

1. Dom mieszkalny o powierzchni: 180 m2' o wartości: 400.000 zł,tytvł'prawny:

wspólność

majątkowa
2. Dom mieszkalny o powierzc|ni:204 m2, o wartości: 200.000 zł,tytlil. prawny : wspólność
majątkowa
3. Mieszkanie o powierzchni: 4812 m2, o wartości: 270.000 zł,$ułprawny: wspólność
majątkowa
4. Mieszkanie o powierzcbni:2812 m2, o wańości 200.000 złrtytułprawny: wsp'$lnośó
maj ątkowa (obj ęte przedwstępną umową sptzedully)

5. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcj a rośIinna

powierzchnia:2,28ha
o wartości: 800.000

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wymieniony w części A

pkt.Il.l

tytuł prawny: wspólnośćmajątkowa
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: brak przychodu
6. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcj a roślinna

powierzchnia:1126ha
o wartości: 200.000

rcdzaj zabudowy: budynek mieszkalny wymieniony w części A pkt.Il.2

tytuł prawny: wspólność majątkowa

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: brak przychodu
7. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna
powierzchnia: 0,91 ha
o wartości: 300.000
rcdzaj zabudowy: brak
tytuł prawny: wspólnośćmajątkowa
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: brak prrychodu
8.Działka ogrodowa:
powierzchnia:490 m2
o wartości: 2500
tytuł prawny: wspólnośćmajątkowa

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych- naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: nie

doĘcry

ldziały te stanowiąpakiet większy niż10%o udziałów w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotycry
akcje te stanowiąpakiet większy niz I0% akcji w spółce: nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie d,oĘczy

V.

Nabyłem (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
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nieruchomośćzabudowana budynkiem byłej szkoĘ w Radziejewie, powierzchnia działki
|r26ha, powierzchnia budynku 204 m2, nieruchomośó zakupiona od Gminy Zblewo w dniu
5.09.2011 r. w drodze przetargu

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ @alezry podać formę
- osobiście: nie dotycry
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

prawnąi przedmiot działalności):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm ptzychód i dochód w wysokości: nie doĘcry

2.Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę prawnąi przedmiot działalności):nie dotycry
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotycry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

VII.
1. W spółkach handlołvych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotycry
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
2. W spółdzielniach: nie dotycry
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotycry
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘcry
3. W fundacjach prowadzących działalność,gospodarczą nie dotycry
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotycry
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
VIII.
Inne dochody osiągane ztyfillŁu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkłzdego tytułu: 151.727178 zł. ze stosunku pracy w Urzędzie
Gminy Starogard Gdański, 2209180 zł. za organizację wyborów do sejmu i senatu RP.

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

x.

Zobowięania pieniężne w wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętekredyty i
poŻyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokości): kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości zabudowanej
budynkiem byłej szkoĘ w Radziejewie w rvysokości 92.053 euro zaciągnięty w PKo BP
S.A. oddział Starogard Gdański na warunkach komercyjnych.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ napodstawie art. 233 1 Kodeksu
karnego za
$
podanie nieprawdy |ub zatajerue prawdy gr ozi karupózbawienia wolno
śói.

Starogard

Gdński 27.04.2012

(miejscowośó, data)

l

t.

NiewłaŚciwe slaeślić.
Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zlłierzęcej,w formie
i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad' nadzorózych spółdzielni mieszkaniowych.
2

