
ośwnpczENle MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,
oŚobyzarządzającei i członka organu ,

oraz osoby wydającei decyzje administracyjne w imieniu wójta.

i rcżew
(miejscowość)

dnia, 28.05.2a2a

Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ ,,nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnycł składników.mająt-
kowych, oocń,jaow i zobowiązań do ńajątku odrębnego i majątku objętego rnafżeńską wspólnoŚcią ma-
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadcze n ie majątkowe obej m uje równ ież wierzytel nośc i pien iężne.

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

czEŚc A

Ja, nizej podpisany(a) Marcjusz Wojciech Fornalik

(imiona i nazwlsko oraz nazvłisko rodowe) \

i zs.oą.tssz r.
urodzony(a) l * [ r"r"*n -

Zai<ład w ociociągów i Kanalżacji Sp, z o,o. w Tczew ie

(fi iejsce zatrudnienia. stanowisko tub 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. U. z2a17 r,, poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz, U. z\afi r, poz. 1B75), zgodnie zarl,24h tej ustawy oświadczarn, że posiadam wchodzące
wskłae!_r_ąłżeńs!ęŁwspolLościoąiatkpureilub stanowiące mój majątek odrębny:

l
l.

Zasoby pieniężne:

-' środki pieniężn§ zgromadzone w walucie polskiej: 96'000

i
i

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
nie dotyczy

nie dotyczy

na kwotę.
nie dotyczy



2. lv]ieszkanie o powierzchni: 72'58 
_ m', o wartości:

3. Mieszkanie o powierzchni. 57,22 m2 , o wańości

i wsoółwłasność
§ltuł prawny:l
tytuł prawny: wspołwłasność29c 000

4. Gospodarstwo rolne:

nie dotyczy
rodzaj

o

rcdzaj

tytuł prawny:

-.-.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: l nie dOIYCZY

5" lnne nieruchomości:

dochod w

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

l-
lll.
Posiadam udziały w społkach handlowych -nalezy podac liczbę i emitenta udziałow:

T.i. d"ty*y

T--
i
l
i

i
udziały te stanowią pakiet większy niż 1ao/o udziałów w spdce:;

rńdoir;r'

l
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: 1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości i nie dotYczY

V.
Nabyłem(am) (nabył moj maĘonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
pańŚtwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnÓj następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podac opis

nie dotyczy

nie dotyczy

g wańości,

tytuł prawny:

,i- d"ty"ry



1 " Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

! nie dotyczy

- osoOiScie J

- wspólnie z innymi osonamil

Z tego Ętułu oslągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokośc nie dotYczY

2. Zarządzam działalnośclą gospodarczą iub jestem

i pzedmtot działalnosci) nie dotYczY
działalności

- osobiście,l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości, ni" dotYczY

ll
I

vlL

1"W . Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o, w Tczewie

83-110 Tczew ul. Czatkowska 8

261631.41

,-. jestem członkiem komisli rewizyjne.1 (od kiedyi. nie dotYczY



3. W fundacjach prowadzących działainość

lnne dochody osiągane z zatrudnienia lub działaIności

Składniki mienia ruchomego o wańości
Audi A6 C§ 2005 rok

I

x,
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakie1 wysokości):

, Santander Consumer Bank pożyczka w kwocie 2830azł zaciągnięta na warunkach ogólnych
{, -- ",",--*,--*--,

l w sierpniu 2019 roku na zakup i montaż instalacji fotowołtaccznej. Zadłużenie na koniec 2019 roku 25.942zł,

, Spłata zobowiązania do sierpnia 2023 roku.

nie doĘcry

lx.



Na podstawie art.24i ust. ]" ustawyzdnia 8 marca 1990 roku osamorządziegminnym {Dz.U" z2a2a r. poz,713 t.j.)

dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie lnforrnacji Fublicznej informacji o adresie zamieszkania
skladającego oświadczenie oraz o rniejsctl położenia nieruchomgści.

Wyłączenia dokonali:

Agnieszka Przylucka-Śmietanka - inspektor

Katarzyna Schwarz- Blornberg - Naczelnik tlVydziału Olganiżacyjnego i Kadr

Powyźsze oświadczenie składam śvuiadomy(a}, iź na pod§tawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

! Tczew dn.28.05.2020 r.

(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić,
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

" 
rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

cZEŚc B

t-


