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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Konopki, drria 10.03 .2017r.
(miej scowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego i zupełnego w}pełnienia każdej z rubryk.
2. ,IeŻeJ-i poszczegÓlne rrrtrryki nie znajdują w konkretnlrm przlpadku

zastosowania, należy wpisać rrnie dotyczytr.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jesŁ okreśJ-ić przlmależnośó

poszezegÓLnych składników majątkowych, doehodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóJ-nością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie najątkowlm dotyczy najątku w kraju iza granicą.
5. OŚwiadczenie o stanie najątkowlłlo obejnuje równieżwierzyteJ.ności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informaeje jawne, w części B zaś

infornacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie
oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, nl-że3 podpisany(a), KrzyszŁof Kowalkowski,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19 stycznia ]_974 roku w Ciechanowie
Tłocznia Gazu Lekowo 06-467 Regimin, operator elektryk
Radny Gminy Stupsk.

(miejsce zatrudnienia, st,anowisko ]-ub funkcja)
Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zgodnie z arŁ. 2|htej ustawy
oŚwiadczam. że posiadam wchodzące, w skład małzeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątekodrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zqromadzone w walucie polskiej: 15 000zł
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

:::]::: :::::::]::";.
nie posiadam

kwotę:

T1.
1. Dom o powierzchni: 160 m2, o wartości: 250.000

tytuł prawny: współwłasność małzeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: .,,.. fr2, o wartości:

tytuł prawny: nie posiadam
3. Gospodarstwo rolne:

rodza1 gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia:

o wartości:
rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:
Z Łeqo tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku bieżącym przychód
i dochód w wysokości:

Inne nieruchomości:
powierzchnia: łąka o powierzchni 0,64 ha

-1

4.

łfu



o wartości: 8 tysięcy złotych
tytuł prawny: współwłasność małzeńska

III.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
l-akie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż lOż udziałów w
spółce: nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqłlłn dochód w
wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalezy
podać 1iczbę i emitenta udziałów: nie dot,yczy
Z Leqo tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w
wysokości: nie dotyczy

Iv.
1. Posiaclam akcje w spółkach handfowych z udziałem qminnych

osób prawnych 1ub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią paklet większy niz 10% akcji w spółce: ..
nie dotyczy
Z teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubregłym dochód w
wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać
liczbę i emitenta akcj i: nie dotyczy
Z Łeqo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyŁączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, icin związków 1ub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
nafezy podać opis mienia i datę nabycia, od koqo:
nie dotyczy

vI .

1. Prowadzę działafność qospodarczą (nalezy podać formę prawną
i przedmiot działatności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotycZy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z Lego tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą }ub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem Łakiej działalności (nalezy
podać formę prawną i przedmiot działalności) :

nie dotyczy
- osobiście nie doŁyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}ym dochód

w wysokości: nie dotyczy



vIT.
W spóŁkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cz}onkiem rady nadzorcze) (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z Leqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

VIIT.
Inne dochody osiągarLe z tytuŁu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdeqo tytułu: zarobki w zakŁadzie pracy - L19 6Ia,11 zŁ.
Dieta Radneqo - 4 I62,5a zl.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 z}otych (w
przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać markę, modeI i
rok produkcji): samochód osobowy TOYOTA YARTS rok produkcli 2O06,
o wartości ]-0 000 zŁ., HONDA Jazz samochód osobowy, rok produkcji 2009,
wartośó 1-6 0a0 zł.

x.
Zobowi_ązania pienięzne o wartości powyze1 10.000 złotych, w t\Ąn
zaciągnięte kredyty i pożyczri oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z 3akim zdarzeniem, w jakie1
wysokości): 23 000 EURO, Bank PKO BP Oddział Ciechanów.

czĘśc B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a) , iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karneqo za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wofności. /

Konopki, 10.03.2017 rok. '&*.L{*t J, . l/
(miejscowość, data) (podpis)


