oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

-łłąó*Ęzastępcy wójta, sekretarza gminy,
osoby zarządzaj ącej i'cz
osoby wydającej decyzje

dnia

27

.04.2013r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wype|nienia każdej z rubryk
2. Jeżelri poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, naleĘ
wpisaó
'4!91ĘĘ94}
składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośćposzczególnych
3. osoba

zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zaw^rte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

składników majątkowych, dochodów

i

CZĄŚĆ

^
(a),
Ja, nizej podpisary

Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe: Marek Mieczysław Kowalski
Urodzony(a): 01'10.1958 r. w Starogardzie Gdańskin
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: zastępca wójta, sekretarz gminy

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106' poz. 679,
z 1998 t. Nr 113, poz. 715 i Nr 762,po2. 1126,21999 r. Nr 49, poz' 483,22000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2OO2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) olaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.tJ. z 2001 r. Nr |42, poz. |59| oraz z Ż002 r. Nr 23, poz' 220, Nr
62,po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.727I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej
usta\ły oświadczarn, że postadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 115.420 zł.
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 720 euro
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie doĘcry

il.

Dom mieszkalny o powierzchni: 180 m2' o wartości: 400.000 zl, tytuł prawny: wspólność
majątkowa
2. Dom mieszkalny o powierzchni:204 m,2, o wartości: 700.000 zł, tytuł prawny : wspólność
majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna
powierzchnia: 1,26 ha
o wartości: 700.000
1.

/

Iodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wymieniony
tytuł prawny: wspólność rnajątkowa
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i
4, Go spodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna
powierzchnia: 4,07 ha
o wartości: 400.000
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny wymieniony
Ętuł prawny: wspólnośó majątkowa
Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i
5. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roślinna
powierzchnia: 0,91 ha
o wartości: 300.000
rodzaj zabudowy: brak
tytuł prawny: wspólność majątkowa
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i
6. Działka ogrodowa:
powierzchnia: 490 m2
o wartości: 2500
tyfuł prawny: wspólność majątkowa

ilL

Posiadam udziały w spółkach handlowych

_

w częściA pkt.Il.l
dochód w wysokości: brak przychodu

w części A pkt.Il.2
dochód w wysokości: brak prrychodu

dochód w wysokości: brak przychodu

należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie

dotycry
udziały te stanowią pakiet większy niż I0%o ttdziałów w spółce: nie doĘczy
Z tego tynrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotycry
akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: nie dotycry
Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.

Nabyłem (nabył mój małżonek,z wyłączeniem miertta ptzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irrrrej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
tery.torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nieruchomośó niezabudowana o powierzchni 2'81 ha' polożona w Radziejewie.
Nieruchomośćzostała zakupiona w drodze przetargu 16 października 2012 r. od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddzial Terenowy w Gdańsku

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotycry

wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy
Z tego tyt!łn osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
2. Zatządzan działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie doĘcry
- osobiście: nie doĘcry
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
-

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie

doĘcry

VIL

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘcry
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry
Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotycry
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘcry
- jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie doĘcry
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy
3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą nie dotycry
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
1.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego t1'tułu: 175'143115 zł. ze stosunku pracy w Urzędzie

Gminy Starogard Gdański (w tym nagroda jubileuszowa)

IX.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicmych należy podać markę, model i rok prodŃcji): samochód osobowy skoda
Octavia, 2010 r.

x.

Zobowiązuia pieniężne w wańości powyżej

wĘm zaciągnięte kred1ty i
kogo, w zwiąku z j akim

10 000 złotych,

pożyczki oraz warunki, na j akich zostały udzielone (wobec
zdaruetiem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości zabudowanej
budynkiem byłej szkoĘ w Radziejewie w rrysokości 85.776'64 euro zaciągnięĘ w PKo BP
S.A. oddział Starogard Gdański na warunkach komerryjnych.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie niepmwdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Starogard Gdansk:, 27.04.2013 r.
(mi€jscowośą data)

l

Niewłaściwe slceślić.
'Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.
3
Nie dotyczy rad n adznrczych spÓłdzielni nieszkaniowych.

