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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarząrJzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
l
prawną oraz osoby lvydającej decyzje administrncyjne w imieniu wójta
dnia 18.04.2016r.
Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego rvypełnienia każrJej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują rv konkretnym przypadku zastosowania, należy
rvpisać .,nie dotvczy''.
3. Osoba skladająca ośrviadczenie oborviązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobolviązafl do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńską wspólnością majątkorvą.
4. ośrviadczenie majątkowe doĘczy majątku rv kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkorve obejmuje również wierzytelności pieniężne.
ó. W częściA ośrviadczenia zalvarte są informacje jarvne, rv częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania skladającego ośrviadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niŻej podpisany,

Lniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe; Marek Mieczyslarv Korvalski
Urodzony(a): 01.10.1958 r. w Starogardzie Gdańskim
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fLrnkcja: zastępca wójta, sekretarz gminy
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pehriące funkcj e publiczne (Dz. U. Nr 106' poz.679,
z 1998 t. Nr 113, poz. 715 i Nr 162' poz' 1126, z 1999 r. Nr 49, poz' 483, zŻ000 r' Nl 26, poz.
306 oraz 22002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 2l4,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnyn-r (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23' poz. 220' Nr
62,po2.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej
ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład rnałżeriskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięŻne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7000 zl
_ środki pieniężne zgronradzone w walucie obcej: 400 euro
- papiery warlościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

il.

Dom mieszkalny o powierzchni: 172,5 m2, o wartości: 350.000 zl, tyuł prawny:
wspótwłasnośćmalżeńska
2. Dom mieszkalny o powierzchni: 204 m2, o wartości: 700.000 zl. tytuł prawny :
wspólwlasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna
powierzchnia: 1,26 ha
o wartości: 400.000
1.

/

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny rvymieniony rv częściA pkt.Il.1
tytuł prawny: współwlasnośćmalżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: brak przychodu
4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna
powierzchnia: 4,07 ha
o wańości:450.000
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wymieniony w części A pkt.II.2' budynek
gospodarczy o pow. 50 m, wiata na sprzęt wodny o pow. 25 m, wiata z grilem o pow. 25 m
ty.tuł prawny: współwlasnośćmalżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przyclród i dochód w wysokości: doplata
bezpośrednia do gruntów rolnych 767,10 zł, dotacja z ARiMR na wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW-',budowa obiektów malej infrastruktury" 23.286',45 zł
5. Grunty rolne o powierzchni: 0,91 ha
o wartości:300.000
rodzaj zabudowy: brak
t}.tuł prawny: współwlasnośćmalżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: brak przychodu
6. Działka ogrodowa:
powierzchnia: 490 m2
o wartości: 2500
tytuł prawny: współwlasnośćmalżeńska

III.
Posiadam udziały w spółkach harrdlowych

doĘcry

_

należy podać liczbę i ernitenta udziałów: nie

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadarn akcje w spółkaclr lrandlowych - nalęży podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spółce: nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dofyczy

V.

Nabyłem (nabył nój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
ter}.torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawrrej następujące mielrie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: nie

doĘczy
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l. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
_ osobiście: nie doĘczy
_ wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem w loku ubiegłym przyclród i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podać formę prawrrą i przedrniot działalrrości):nie doĘczy
- osobiście: nie doĘczy
_ wspólnie z innymi osobani: nie
]
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

doĘczy

vII.

1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘcry
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tlułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem człoŃiem zarządtl (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkie m rady nadzotczei3 1od kiedy;: nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z tego t)tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry
3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie dotyczy
-jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŹdego tytułu:
- ze stosunku pracy w Urzędzie Gminy Starogard Gdański I47.147,57 złwynagrodzenie za
12 m-cy , ll'2l1r84 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne z^ 2014 r',2575,68 zl ryczałt za

używanie pryrvatnego samochodu do celów s|użbowych, 861,60 zł świadczeniasocjalne z
zEss,467l,25 zł za Ętulu organizacji Wyborów Prerydenckich, Wyborów do Sejmu i
Senatu oraz Referendum.
_z
Ętułu umowy zlecenia z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory Prezydenta, Wybory
do Sejmu i Senat, Referen dum) 2424'00 z| za prowadzenia szkoleń wyborczych oraz
pełnienia funkcji pełnomocnika okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.
- z tytu|u darowizny od córki Justyny Kowalskiej-Tecław 166.600,00 zł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaÓ markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Skoda
Octavia 2010 r., samochód osobowy Toyota Yaris 2006 r. (wspóhvłasność).

x.

Zobowiązania pieniężne w wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiąku zjakim
zdarueniem, wjakiej wysokości): kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości zabudowanej
budynkiem byłej szkoĘ w Radziejewie w wysokości 34.000 euro zaciągnięty w PKo BP
S.A. oddział Starogard Gdański na warunkach komercyjnych.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie afi.233 1 Kodeksu kamego za
s
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnośói.

Starogard Gdanski 18.04.2016 r.
(mi€.jsco\łość' data)
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(podpis)

Niewłaściwe skeślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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