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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zaeądzaiącej i członka organu ,

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Tczew
inii*lscowość)

Utlmga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ,!ie_d§§g3g''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników mająt-

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego rnatżeńską wspólnością ma_
jątkową,

4. Oświadczenie majątkowe dotyezy majątku w kr{u i za granicą,

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

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

czĘŚc A

. , , Marcjusz Wojciech Forneiik
Ja, nlzej podplsany(a)

{lmi*na i nazwisko oraz nazwisko rodowe) \

on," j eł.o5,2018 r.

23,04 l957 r.
ui-odzony(a) ;

l-

* i lczew le

: Zakłael w oeioe iągów i Kanalżacji Sp. z o.o. w Tezew le

imiejsce zatrudnienia, stanowisko iub funkcjai

pc zapoznanIu się z przepisami ustawy z dnia 2,t sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go_
spodarczej przez osoby pełniące funkcje pubiiczne iDz. tJ. z2017 r., poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r. poz. 1875), zgodnie za*,.24h tejustawy oświadczarn, że posiadam wchodzące
wsłład małZeńskiei wspplaoi5Ej mąĘlŁqwei lub stanowiące moj majątek odrębny:

ll,

Zasoby pienięzne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

I
I

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nle dotYczY

- paplery wartościowe nie dotycu Y

. nie dotvczv
na kwotę: <\

-{

Fłezcs zarzadu



ll.
|reBć:**er-*-'-"*

1. Dom o powierzchni,l ni" 
1oll" t', o wartosci:l $tuł prawny:i

'--:-:---:---
2. Mieszkanie o powierz.nni,i 72'58 

^m', 
o wartości:i 300 000 

ĄĄuł prawny,| wsOohł}asnaŚĆ

3. Mieszkanie o powiezchni: 57.22 m' , o wańości 220 000 §Ąuł prawny: wsŃhlvłasność
-w trakcie spłaty

4. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

o

nie dotyczy

rocizaj

Z tego tytułu osiągnąłemiełam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: ni* dotYczY

5, lnne nieruchomości:
nie dotyczy

t

o wartości:l

{

tytuł

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podac liczbę i emitenta udziałów:
l nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 1ao/o udzi#ów w społce:l

Posiadam akcje w społkach handiowych - nalezy podać liczbe i emitenta akcji:

nie ciotyczy

akcle te stanowią pakiet więks zy niż 10o/a akcji w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc, nie dotYczY

V,
Nabyłem(am} (nabył mój małzonek, z wyłączenien"l mienia pzynaleznego do jego maiątku odrębnego) od §karbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ieh związkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastęoujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opls

tfiuł prawny:

nie dotyczy



1 , prowadzę działalność gospodarczą2 1nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

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

2. Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem działalności
nie dotyczy

I

- osobiście.1

B3_1J0 Tczew ul. Czatkowska 8

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości, ni" dotyczy

Zakad wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

01,09,2004 iok

roku dochód w . ; 71436,18

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ni* dotYczY

l
l

\r1[
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3. W fundacjach prowadzących działalność

członkiem

dochody osiągane z
MIl.
lnne

l

lx.
Składniki mienia ruchomego o

Audi A6 C6 2005 rok

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, rviym zaciągnięte kredyty i

na jakich zostały udzielone (wobec kclgo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Kredyt hipł:teczny zaciągnięty w iipcu 2012roku na kwoię 100 000 zł na zakup rnieszkania. Zadłuźenie na

, 24.05.2018 roku vvynosiło 4 630 zł, Kredyt zaciągnięto na warunkach ogo|nych w banku Miliennium.

' Spłata w lipcu 2018 rokr.i.

T

działalności

l



cZEŚc B

PowYzsze oŚwiadczenie składam świadomy{a), iz na podstawie ań. 233 § 
,l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

, Tczew, dn" 24.05,2018

(miejscowość, data)

1 Niewłaścrwe skreśiić.
2 Nie.dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie pr"odukcji rcślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
. rodzinnego,
" Nie dotyczy i"aC nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


