
ośwlłoczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

Konopki, dnia 16.04.2018 r.
(miejscowość)

' ffi:ińTŁ'fl?:Xj:".Trłi:""ie 
obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

'..i,i'ilai.li;Ęzególńe 
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3' osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

rTŚi1l|lł:#ił;łli,i"",jł: 
i zobowiązi,ł oo '""jąiń ;j;ęónego i-ńfiiń-objętego małżeńską

4. Oświadczenie o stanie ńajątkowym dotyczy. majątku w kĘu i za granicą.5. oświadczenie o stanie mają'trowlm óń"ir,ii" róńniez willvtelności pieniężne.6' W częściA oświadczenia ziwartóśiil;iii;"ńjil"'"]ii'3ua"iB zaś informacje niejawne dotycząceadresu zamieszkania składając"go oŚńi"oczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Krzysztof Kowa|kowski

urodzony(a) 19 stycznia 7974 r,* a,".il]nTirnazwisko 
oraz nazwisko rodowe)

Tło cz n i a G a z u Le kowo - o pe ra to r 
"' " fi ', J, Ł Tii:I 

": 
T lTHl |o. |1,o, n n.,.,

Po zapoznaniu się z PrzePisami ustawY z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ.z2O!7 r.poz.ffi75)' zgodnie z art, 24h t,ej ustawV oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe; nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

ll.
]..Dom o powierzchni: 160 mz, o wartości: 250 000 zł

tytuł prawny; wspólwlasność małżeńska
2,Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyezy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

. ffi:"#:lli:ill*r:il",'ęłam) 
w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

powierzchnia: łąka o powierzchni 0,64 ha
o wartości; 8 000 zł
tytuł prawny: współwłasność małżeńska

lll.
]" Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych.z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby - należy podać |iczbę i em-itenta udziałów: nie dotyczyudziały te stanowią pakiet większy niż 1,o% udziatów współce: nie dotyczyZtego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochój w wyrokoscl: nie dotyczy

e



2, Posiadam udziałY w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów;nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lV.
1' Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestnicą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczyakcje te stanowią pakiet większy niż hO%akcji w spółce: ni" Joiv.rv
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód l,,,y*łoś.i; nie dotyczy2' Posiadam akcje w innYch sPÓłkach handlŃch - należy p"ł.e liczbę i emitenta akcji; nie dotyczyZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód ,'ryrokoś.i: nie dotyczy

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, ;eanosier ,.rorrą-du t.ritJri.ln"go, ich związków,komunalnej osobY Prawnej lub zwiizku metropolitalneso następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodze przetargu - należy podać opii mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1jrl.""rY,lijir5:1ffi'gospodarczą (naleŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku uuiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy2'Zarządzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności), ni" aotv..v
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku uuiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vl|.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy); nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie aótyczy
,Z 

tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) * l.o[u ubiegłyń dochód w ńysokosci: nie dotyczy

VlIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej lub zajęć,z podaniemkwot uzYskiwanYch z każdego tytułu: zakład pr..y - tss 189,25 zi;dieta Radne Eo - 4500 zł
lx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10 o0o złotych (w przypadku pojazdów mechanicznychnaleŻY PodaĆ markę, model i rok Produkcji): samochód osobowy Toyota Auris, rok prod. 2011, wartość30 000 zł; samochód osobowy H.NDA lazz, rokprod. 2009, wartość 13 000 zł.

x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w ,*iąriu ,jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):21 300 EURO, Bank PKO BP Oddział Ciechanów



,1"r'.',fiil:T:.T:"rT"'ł'ijil:::i:lr,:'};i;l"Ę:o",*ie art. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Konopki, dnia 16.04.2018 r.
(miejscowość, data)

,%*Ń.%.,rł.,/u,sL-
(podpis)

ń1 ,łł /ó*(Lu"h

czĘŚ9 e__


