
ośWADczĘNlE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organlzacyinej gminy,
osoby zarządzaiącej i członka organu zazadzaiaceqo qminna osobą prawna,

oraz osoby wydaiącej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

; Tczew
imiejscowośc)

Uwaga:

1. Osoba składająca ąświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosorania, należy wpisać ,,nie dotvcal".
3. Osoba składaiąca oświadczenie obowiąana jest określić pzynaIeżnośó poszczególnych składników mająt_

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspóInością ma_
jątkową.

4. Oświadczenie majątkore t*oĘczy majątku w kĘu i za granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obeim uje równ ież wierzytel ności pien iężne.

6. W części A ośtriadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adrcsu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizejpodpisany(a)
MaĘusz Wojciech Fomalik

{irniona i nazwiskc oraz r:azwisko rodovle) \

onia ! zz.o 4.2g18 
r.

: 23.a41957 r,
Llrocizony(a) :

. Zaklad vr odoe iągów i Kanalizacji Sp. z o,o, w Tczew ie

{miejsce zatrudnlenia, stanowisko lub funkcja}

po za§oznaniu się z prze§isami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osaby pełniące funkcje pubiicane (Dz, U. z2a17 r., paz,1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r. poz. 1875}, zgodnie zar1.24h tej ustawy oświadczarn, że posiadam wchodząąę
wslład_nełżećętęi§sŃląośql majathqlvęj lub stanowiące mój majątek odrębny.

l.
Zasoby pienięzrre,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie połskiej:

_- §rodki pieniężne zgromadzone w walucie obceJ:, 
nie dotYczY

^i^ l^ł,,^-.,

- 
paplery wartościowe,. lllę uvLYvLY

nie dotyczy
na Kwole.
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1, Dom o powierzchni:l n'" dotycz 
m2, o wartości:i tytuł prawny:i

2.Mieszkanieopowiez.nn,.iffim2,owańoś",.@-tytułpraWny.W
3. Mieszkanie o powiezchni: 57.22 m' , o wańości 220 000 tytuł prawny: współwłasność

-w trakcie spłaty

4. Gospodarstwo rolne:

.| nie dotyczyrodzą

o wańości:

radza1

].
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości, niu dotYczY

5. lnne nieruchomości:

o wańości:

l
i

Vtuł

,

Ill.
Posiadam udzźały w spółkach handlowych -nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie doiyczy

u;działy ie sianowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce:

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

, nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet wieks zy niż 10% akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem{ełam)w roku ubiegłym dochod w wysokośc' nie dotYczY

V,
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączenlem mienia pzynaleznego do jego majątk,; odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podiegało zbyciu w drodze pzetargu - naleźy podac opls

§ltuł prawny:

nie dotyczy
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M.
1. P;"owadzę działalność gospodarcząz {nalezy podać formę prawna i przedmiot działainości):

nie dotyczy

- osobiście ]

:- wspolnie z innymi osobami ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam; w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokcśc' nie dotYczY

2, Zauądzam działalnością gospodarczą lub jesleryr

iot działa|nasci): nie dCItyczy

działalności

- osobiście,:

Z iego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłyr,l przychocl i dochod w wysokości, ni" dotYczY

i

1rll.

1. \,V spółkach handlo,wych (nazwa, siedziba
Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp, z o,o, w Tczewie

83-110 Tczew ul. Czatkowska 8

iestem członkiem
0i,09,2004 rok

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w rokł-t ubiegłym dochód w wysokości: ni" dotYczY

-i" d"ty*i



:

3. W fundae.iach prowadzących działalność

dochody osiągarj§
vlll.
lnne zatriidnienia lub działaIności

I

lx.
Skł*d:,:iki mienia ruchornegł: o wartości manhąnin-n

Audi ,Ą§ C6 2005 rok

x,

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i

na jakich zostały udzielone iwobec kogo, w związku z jakim zdarzenlefi, w* jakiej wysokosci):
'Kredythipoiecznyzaciągniętywlipctl 2012rokunakwotę100000złnazakupmieszkania,Zadłuźenienakonlec

2a17 roku wynosiło 10760 zł, Kredyt zaciągniętCI na warunkach ogoinych w banku Millennium,

l §płata w iipcu 2018 roku.

podać markę, modę! i
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Powyzsze oświadczenie składam świadomyiai, iź na podstawe art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

; Tczew, dn,27.aĄ-?al1

(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreśiic,
' Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej, w for"mie i zakresie gospodarstwa

" rodztnnego,
' Nie dctyczy raC nadzorczych spółdzieini miesekaniowych.

ipodpis)


