OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

22.04 .2 01 O
KOWIESY
... ........................................ dnia ........ ............... ......... ..
(m i ejscowość)

Uwaga:
I.
2.

3.

Osoba skł adająca o świadczenie obowiązan a j est do zgodnego z prawdą, staran nego i zupełnego wypełniania
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nal eży wpisać „ nie
dotyczy".
Osoba składaj ąca oświadczenie obowiązana jest określ ić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó lnością
majątkową.

4.
5.
6.

dotyczy majątku w kraju i za grani cą.
obej muje również wierzyte lności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacj e niejawne
adresu zamieszkania skład ającego ośw iadczen ie oraz miej sca położenia n ieruchomości.

Oświadczen ie

Ośw iadczen ie

o stanie
o stanie

majątkowym

m ajątkowym

dotyczące

CZĘŚĆ A

BARBARA JANINA KOWALSKA rodowe SOBÓL
Ja, niżej podpisany(a) ........................................ ........... ........ ...... ............. .......... .. ............. ....................... .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 25.06.1974 r. w RA WIE MAZOWIECKIEJ

RADNA GMINY KOWIESY

GOSPODARSTWO ROLNE

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu s ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorząd zi e gminnym (Dz. U. z 200 I r. N r
142, poz. 159 1; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11 3, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7 17, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr I 02, poz. I 055, Nr 116, poz. 1203, Nr I 67,
poz. 1759, N r 172, poz. 144 1; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 12 18; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oś w i adczam , że posiadam wchodzące w skład małżeńsk i ej wspó l n ości m ajątkowej lub s tanowiące mój m ajątek
odrębny:

I.

Zasoby

pieniężne:

środki pieniężne

zgromadzone w walucie polskiej: 12.000 zł

MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
środki p i e niężne

papiery

zgromadzo ne w walucie obcej : NIE DOTYCZY

wartościowe

NIE DOTYCZY

na

kwotę:

11.
I.

2
Dom o powierzchni: 70 m o wartości: 89.000 zł.

tytuł prawny: WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAŁŻEŃSKA

NIE DOTYCZY

Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m 2 o wartości: NIE DOTYCZY

2.

tytuł

3.

prawny: NIE DOTYCZY

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: sadowniczo-rolne , powierzchnia 8,69 ha, o wartości: 400.000 zł, rodzaj
zabudowy budynki gospodarczy, dom mieszkalny
tytuł

prawny:

Z tego

wspóhvlasność małżeńska

tytułu osiągnąłem (ęłam)

w roku

ubiegłym

przychód i dochód w

przychód: 41.000 zł, ciochód: 26.000 zł, w tym 1.500 zł dopłaty
4.

Inne

wysokości:

bezpośrednie

nieruchomośc i :

powierzchnia: NIE DOTYCZY
o

wartości:

tytuł

NIE DOTYCZY

prawny: NIE DOTYCZY

lll.
I. Posiadam

udziały

w
w których
NlEDOTYCZY

przedsiębiorców,

udziały

Z tego

te

spółkach

stanow i ą pakiet w i ększy niż

tytułu osiągnąłem(ęłam)

2. Posiadam

udziały

handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lub

uczestniczą takie

w innych

w roku

spółkach

I 0%

udziałów

ubiegłym

w

spółce

dochód w

handlowych -

NIE DOTYCZY

wysokości:

NIE DOTYCZY

należy podać liczbę

i emitenta

udziałów

NIE DOTYCZY
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

NIE DOTYCZY

IV.

I.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcj i:
NlEDOTYCZY

przedsięb iorców,

akcje te stanowią pakiet w iększy
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam)

2. Posiadam akcje w innych

ni ż

10% akcji w

w roku

spółkach

ubiegłym

spółce:

NIE DOTYCZY

dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

handlowych -

należy podać liczbę

i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęlam)

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

NIE DOTYCZY

V.
1:-Jabyłem(am)

(nabył mój małżonek, z wyłączeniem m1e111a przynależnego do jego majątku
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, j ednostek samorządu terytorialnego,
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

odrębnego)

2

VI.

I. Prowadzę działalność gospodarczą1 (należy podać form ę prawną i przedmiot dz i ałalności):
-

osob i ście :

-

wspólnie z innymi osobam i: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu

NIE DOTYCZY

os iągnąłem(ęłam)

w roku

ubiegłym

przychód i dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

2.

Za rządzam

dz i a łalnością gospodarczą

dz iała ln ośc i (na l eży podać formę prawną

lub jestem przedstawicielem, pełno mocnikiem takiej
i przedmiot działalności) : NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam)

w roku ub iegłym dochód w wysokośc i: NIE DOTYCZY

VII.
W spółkac h handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY

-

jestem

członkiem zarządu

jestem

członkiem

rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

jestem

członkie m

komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego

(od kiedy): NIE DOTYCZY

tytułu os i ągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w

wysokośc i:

NIE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzi ałalności zarobkowej lub
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dochód z tytułu pełnienia obowiązków społecznych (radna) - 1.800,00 zł.

zajęć

z podaniem

IX.
S kładniki mienia ruchomego o wartości powyżej I O OOO złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych na l eży podać markę, model i rok produkcj i):
Ciągnik C330 rok produkcji 1981 -wartość 14.000 zł - małżeńska wspólność majątkowa

Citroen Jumper, rok produkcji 1999 -

wartość

26.000 zł -

małżeńska wspólność majątkowa

X.
Zobowiązan ia pieniężne o wartośc i powyżej I O OOO złotych , w tym zac iągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na j akich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokośc i ) : kredyt klęskowy suszowy w BS Biała Rawska O/Kowiesy w kwocie 10.000 zł JlfOlongata na rok 2010 - małżeńska wspólność majątkowa
kredyt klęskowy w BS Biała Rawska O/Kowiesy w wysokości 20.000 zł - splata od 2010 roku małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy d z i ałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

roś l inn ej

i zw ierzęcej, w formie

Powyższe oświadcze ni e skł adam świ ado my(a), iż

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Kowiesy, 22.04.2010 r.
( mi ejscowość,

data)

na podstawie art. 233 § I kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

