
ośwnoczsNlE MAJĄTKowE

oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu wójta.

Tczew
(miejscowośc)

tJwaga:

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżloli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosołyania, należy wpisać ,!U§_dg]Y34!
3. Osoba sltładająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt_

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maĘeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. Oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kĘu i za granicą.

5, Oświadczen ie majątkowe obej muje również wierzytel ności pieniężne.

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

czĘŚc A

ja, nizej podpisany(a) ' Marcjusz \ł,lojciech Fornaiik

(irniona i nazwiskc łlez nazwisko rodowe} \

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzĄącej i członka organu zarządzaiaceqo qminna osoba prawną,

dnia

23.04,1957 r
urodzony{a)

i-l lcZeW€
wl

Zakład w odociagów i Kanalizacji Sp. z o,o. w Tczew ie

(miejsce zetrudnlenia, stanowi§ko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. t,. z2017 r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca i?90 r. o
samorządziegminnym(Dz.U,z2al7r paz.lB75),zgodniezań.24htej ustawyoświaCczarn.zeposiadamwchodeące

lub stanowiace mój majątek odrębny-

l

Zasoby pienięzne:

- środki paeniężne zgrornadzone w waiucie polskiej 67'000

I

- środki pienięzne zgromadzone w waiucie obcej nie dotYczY

- papiery wartościowe nie dotYczY

nie dotyczy
na KWotę,



ll"

i Dom o powierzchni nte dotYcz 
*z,

2 Mieszkanie o powierzehnl. 72'58

3. Mieszkanie o powierzchni: 57 2ż m2

o wańości:

, o wartości 260 000

wsoołwłasnosc
tytuł prawny:
tytuł prawny: wspołwłasnośc

4. Gosoodarstwo rolne:

rodzaj

o wartości:

nie dotyczy

rodzaj

tytuł prawny:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości, ni" doiYczY

5. lnne nieruchomości:

i^.: nie dotyczy

l
o wańości:|

l

tytuł

,,

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych -nalezy podaó liczbę i emiienta uCziałow:

nie dotyczy

,
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:|

Posiadam akcje w spółkach handlot,,rych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

, nie dotyczy

akcje te stanowia pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysckośc nie dotYczY

V.
Nebyłem(am) {nabył moj małzonek, z v,lyłączeniem mienia prż5lnai*rrlugo do jego majątku odrębnego) od Skaibu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorlalnega, ich związków lub od komunalnej
oscby prawnej następujące mienie, które poClegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis

nie dotyczy



M.
1 , Prowadzę działalnosc gospodarczą2 1należy podać formę prawna i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiści*

z tego tytułL; osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokośc nie dotyczy

2. Zauądzam działainością gospodarczą lub jestem

- wspolnie z innvmi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości, nie dotyczy

83-110 Tczew ul. Czatkowska 8

członkiem

7
L
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I- wspolnie z innymi osobami ł

l
ł, ,**,

a
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- jestem członkiem zaząOu (od tieOv): | 01'09'20& rck

r..-
I
I

iestem członkiem

Vll.

1.
Zakad wodociągów i Kanalizacji Sp. zo,o. w Tczewie



3. W fundacjach prowadzącilch działalność
nie dotycąl

członkiem

dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub i działalności
nie dotyczy

vlll.
lnne

lX.
Składniki mienia ruchomego o vlańości

Audi A§ C6 20C5 rok

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, wtym zaciągłrięte kredyty i

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokości);

,ożyczki oraz warunki,

I
!

l
t
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Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iź na p*dstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

, Tczew dn,29.04.2019 r,

(miejscowość, data}

1 Niewłaściwe skreślic,
2 Nie dotyczy działainości wytwórczej w rolnictwie w zakresie prcdukcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rnr]zin nann

" Nie dotyczy rad nadzorczych spółCzielni mieszkaniowych.

(podpiS)


