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ośwnoczeru|E MAJĄTKowE

radnego gminy

: ffł,'ęl anial.b.a. V. Ą ?
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba skledaiąca oświadczenie obowiązana |est do zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego wypełnienia każde| z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryk| nie znaidują w konkretnym prrypadku zastosowania,
należy wpisać',nie doĘcry,..

3. osoba składająca oświadczenle obowlązana iest okreś|ić prryna|eżność
poszczegó|nych składników ma|ątkowych, dochodów i zobowiązań do ma|ątku
odrębnego i maiątku obiętego małżeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotycry maiątku w kraiu i za g.anicą.

5. oświadczenie maiątkowe obe|muje również wie.zytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informac|e iawne' w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenle oraz mieisca
położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja' niżej podpisany(a) Marek Mazurowski

nazwisko rodowe nie dotyczy

urodzony(a) 196&06.18 w Sztum

Rolnik

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia .|997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działa|ności gospodarczej przez osoby pełniące tunkcje pub|iczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr 162,po2.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z20OOr. Nr 26, poz.306
orazz2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia I marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142' poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 1 1 3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 2 t 4, poz. 1806), zgodnie z art. Z4h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej |ub
stanowiące mój majątek odrębny:



!.

Zasoby pieniężne:

. środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: 500 Offi Ęś
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obce|: nie dotyczy
. papiery wańościowe:nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

il.

'|. Dom o powiezchni: 160 m2, o wartości 200 0(X) tyś
tytuł prawny: Własne

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2
o wartości: nie dotyczy
q/tuł plawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo ro|ne: rodzai gospodarstwa: roś|inno- zwierzęce , powierzchnia nłcaEĘp'=y t/ )
o wartości: 1 200 000 mln Ą b , 8x Y,0' uułłutł
rodzaj zabudowy: obora 2 szt ,ganż|', Stodo|a' Hala na maszyny
Muł prawny:
w|asność

Z tego MUłu osiągnątem(ęłam) w roku Ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nńrd6tE.',!

f,3c,udcł" łą0 @o,ĄI .coc,l4óct tt1 0o.O /kĄł".**/4
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: Dom Mieszkalny 2+ m'
o wańości: 300 000 Ęś tytuł prawny: wspó|w|asnośó

ilt.

Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

L



z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochód w wysokości:
nie doryczy

2. Posiadam udziały w innych spolkach hand|owych . na|eży poctać |iczbę i emitenta udziałów:nie doryczy

Z tego tytułu osiqgnq|em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rlrłysokości:
nie dotyczy

lv.

P-osiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem omiprzedsiębiorców, w których uczestniczq takiJ;;;;#,::l J"::?l,l!1!i|"j,l!|.. *.,,.nie doryczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
nie dotycry

Z tego Mułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie doĘczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych . naleźy podać liczbę i emitenta akcji:nie doryczy

z tego Mułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:
nie dogczy

V.

l*t'-.'ti'l Jtabyl mój ma|żonek, z wyłqczeniem mienia

;*x?iibnął:IlJ#[iT*#ffi ,#':"##ł.Jlili:j#*ff żlesodo jegoma jątku
Klore pod|egało fbyciu w drodze przetargu ;;;;;#:::bJ.p'?'.n9j następujące mienie,

nie dotyczy 

t --'i'- . 'ąrgz.y Puoac opts mienia i datę nabycii' od kogo:

vt.



1. Prowadzę działa|ność gospodarcząz (na|eży podać tormę prawnąi pzedmiot działa|ności):

nle dotyczy

- osobiście:

nie dotyczy

. wspó|nie z innymi osobami:

nie dotyczy

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm przychód i dochód w wysokości:

nie dotycry

2. zaŻądvam działa|nośc.ą gospodłczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem lakiej
działa|ności (na|eży podać formę prawną i pzedmiot działa|ności):

nie dotyczy

- osobiście

nie dotycry

- wspó|nie z innymi osobami

nle dotycry

z tego t)/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

vlt.

1. W spółkach hand|owych (nazwa' siedziba spółki):

nle dotyczy

. jestem członkie m załządu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

":::"::_1 _



nie dotyczy

Z tego MUłu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vilt.

|nne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia |ub inne| działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaźdego tytułu:

Z funkcii Sołtysa' Radnego gminy 7990 zl
Z tytułu sprzedaży ziem. rolnej 11,69 ha 500 0(X) tyś

!x.

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw

mechanicznych na|eży podać markę' mode| i rok produkcji):

New Holland t5 105 rok produkcji 2013
Volkswagen Transponer T 4 rok 2OO2
Belarus MTZ82 rok 1997
Belarus MTZ82 rok'1983
Ursus C 360 Rok 1983
Bizon 2056 rok 1980

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

Kredyt inwestycyjny 72 tyś Bs sztum o/ stary Targ



czĘŚÓ B

Na podstawie art'24i. ust l ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gninnym (Dz.U.zf0I6t.
poz. 446 ze no.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w BIP o adrosio zamieszkania składającego
oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w oświadczeniu'

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds' obsfugi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie alt. 233 s 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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