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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

usz. Sieriski

!

WlIsosze,

dnia

!ml&j$CowoSC)

I

l

Uwaga:

•

28.~.2017 r.

1. Osoba sktadajllca oswiadczenie obowi"zana jest do zgodnego z prawd'!, starannego zupetnego
wypelnien;a katdej z rubryk.
2. Je:i:eli poszczegolne rubryki nie znajdujll w konkretnym przypadku zastosowania, nal zy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba sktadajllca oswiadczenie obowillzana jest okraSl;c przynaleznoSc posz egolnych
skladnikow majlltkowych, dochodow I zobowl"zan do majlltku odrl1bnego I maj"tk objl1tego
matzensk" wspolnosci'l maj"tkow".
4. Oswiadczenle 0 stanie majlltkowym dotyczy maJlltku w kraju I za granicll.
5. Oswladczenie 0 stanie maj"tkowym obejmuje rownlez wlerzytelnoscl pleni~zne.
t'
6. W cz~scl A oswiadczenia zawarte S,! Informacje jawne, w cz~sci B zas Informacj nlejawne
dotyczllce adresu zamleszkania sktadajllcego oswiadczenie oraz mlejsca ' potozenla
nleruchomosci.
I

I

CZIiSC A

i

Ja. nizej podpisany(a),

Marek Kotakowski
(lmioollll nazwisko oraz naZWIS\ro rodowe)

I

urodzony(a) 23.08.1974 r. w Mlawie
wtasne gospodarstwo rolne WlIsosze - rolnik
Radny Gminy
{miejsce zalrudnienia, slaoowi$ko lub tuokqa}

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marea 1990 L 0 samorz'ldzie gminnym (Oz, u. z' 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 L Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12 1 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wChodz'lce w sklad alzeliskiej
wsp61nosci maj'ltkowej lub stanowi'lce m6j maj'ltek odr~bny:
I.
•

Zasoby pieni~zne:
- srodkJ

pieni~zne

zgromadzone w walucie polskiej: 50.000 zl- wsp61nosc matzenska.

- srodki

pieni~i:ne

zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na

kwo~

II.

1. Oom 0 powierzchni: 240 m' i 120 m',

0

wartosci: 500.000 zt. i 100.000 zl

tytul prawny: wSpOlnosc matzenska Nr KW 50114
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nle dotyczy ..

.. m', 0 wartosci

tytul prawny: ..
3. Gospodarstwo mine:
rodzaj gospodarstwa: wleloklerunkowe, powierzchnia: 87 ha.

2
o wartosci 3.500.000 zt.

I

!

rodzaj zabudowy: obora, garaze, wiata - 1.500.000 zl

f

tytut prawny wsp61nosc mal2eiiska - KW 50114
Z lego tytutu

osiqgnqtem(~am)

w roku ubiegtym przychOd i dochOd w wysokosci 800.000zl· 0.000 zl

4, Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy "

o wartosci: ...... " .................... "." ...................... ,............................................................................... .

tytut prawny: .. ".... .. ""."."

···.·.···..... ·,·.·,1·.··" ......

III.
1. Posiadam udziaiy w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsil1

•

rc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby • nalety podac liczb<,: i emitenta udziat6w:
niedotyczy" ' ......." .."

udziaty te stanowi'l pakiet wi<,:kszy nit 10% udziat6w w sp6tce ............................................ ~ ...............

!
.........................,.......,.................,.... "..... ".........,....,......................",................................+....."........
Z tego tytulu

osi'lgn'ltem(~am)

w roku ubiegiym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam udziaiy w innych sp6tkach handlowych - nalety poda¢

licz~

i emitenta udziatow:

nie dotyczy ."

Z lego tytulu

•

osi'lgnqlem(~am)

w roku ubiegiym doch6d w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w sp6/kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi<,:bio ow,

w ktorych uczestnicz'l lakie osoby • nalety podac liczbl1 i emitenta udzial6w:
nie dotyczy.

"."".....

+. . .
I

"." ....

,. ,".1 ........... .
......

'

....••••. ' ....... ~ .......••..••.•

akcje te stanowi'l pakiet wil1kszy niz 10% akcji w sp6/ce: ...................................................... ~ ............. .

;·t~~~·;~~~;~·~~;~~~·~;~~;~~~;·~·;~·~~·~~i~~~·~~~~~~·:~~~~~~~;""'''''''''''''''::'''':'''''''''J'''''''.'.'''':'
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb'i! i emilenta akcji:
nIe dotyczy "

Z lego tylulu

osi'lgnqlem(~am)

w roku ubiegiym dochOd w wysokoSci:

I:
\

3

I

•

I
j

V.

\

Nabytem(am) (nabyl m6j maltonek, Z wy!qczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku O~bnego) od
k6w lub od

Skarbu ParisIWa, innej palisIWowej osoby prawnej, jednostek samorz<'ldu terytorialnego, ich zwi

komunalnej osoby prawnej nastEipuj'lce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - n lezy podac
opis mienia i dat'i' nabycia, od kogo: nie dotyczy

i

- osobiscie tak ., ....

- wsp61nie Z innymi osobami nie dotyczy .

. ... .

....

,. . . .

... .......... ··1····· .
I

Z lego tytulu oSlqgn'llem(!?lam) w roku ubleglym przych6d I doch6d w wysokosci' 12.700 - 12.700

2 Zarz'ldzam dZlaialnosclq gospodarczq lub Jestem przed~tawlclelem, pelnomocnlkiem lakieJ dZI alnosci
(naiezy poda6 formEi prawnq I przedmlot dZlalalno$cl)' me dotyczy ... . . .. . .
,
. . . ,.

- osobiscie .....

- wsp6lnie z innymi osobami

Z lego tytulu oSi'lgn'llem(!?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

•

VII.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):
- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): nie dotyczy ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu oSi'lgn'llem(!?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osi'lgane z tylulu zalrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj'i'c, z podan m kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: dieta radnego - 6.382,50 zl.

l

'.
4

IX.
Skladniki mienia ruehomego

° wartosei powyzej 10.000 zlotyeh (w przypadku pojazd6w mebhanicznyeh
,

nalezy podac markG', model i rok produkcji): SamochOd osobowy Suzuki rok

2010, ci,!g~ik rolniczy

Zetor7340 -2002 rok, OUTZ-FARH 6160 - 2014 r., DUTZ-FARH 110 - 2007, DUTZ-FARH 1001- 2010 rok,
sieczkarnia Claas -1997 rok, przyczepa zbieraj,!ca Claas - 1998 rok, prasa Claas -1997 r+.
1

X.
Zobowi'lzania pieni<;!zne

0

wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni!i'le kredyty i ptYGZki oraz

warunki, na jakich zoslaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej IWYSOkOSCi):

I

BS Mlawa:

Budowa obory, 2006 rok, 400.000 zl na 11 lat, splata w roku 2017, pozostalo do splaty 10.dPO zl.
Zakup ziemi, 2011 rok, 160.000 zl na 10 lat, splata w roku 2021, pozostalo do splaty 70.000
Zakup

kl.

sprz~tu, 2014 rok, 100.000 zl na 6 lat, splata w 2020 roku, pozostalo do splaty 70.00~zl.
,

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnegol'. za podanie
nieprawdy lub zalajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

W"sosze 28,04.2017 r.
(mlejSCJJwo$C, data)

