
ośWADczENlĘ MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretanEa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarądzającej iczłonka organu zazadzaiaceqo qminna osoba prawnao

oraz osoby wydającej decyzie administracyjne w imieniu wójta.

Tczew
(miejscowośc)

dnia , 23.05.2018

Uuraga:

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 ,!$§_dgbl§&
3. Osoba sldadająca oświadczenie obowiąana jest okrŃlić przynależność poszcząólnych składników mająt-

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

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności pien iężne.

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

czĘŚc A

Ja, nizejpodpisany(a) 
' Marcjusz Wojciech Fornaiik

{irnicna ! naz,;",isko oraz nazwjsko rodcwe) \

r.

23,D4.1957 r,
urodzony(a)

i Tczew ie
Yr' l

Zakłacj w odociagów i Kanalizacji Sp. z o,o. w Tezęw ie

{rnielsce zatrudnien ia, stenolvłsko iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go_
spodarczej przez osoby pełn!ące funkcje publiczne (Dz U z2a17 r.,poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz- U. z2O1V r.poz,1875), zgodnie zart.24h tejusiawy oświadczam, ze posiadam r,vchodzące
w skład mąlgęnq&jeLw§pó]nqsi_maiątLowej lub stanowiące niój n,łajątek odrębny:

l.
Zasoby pienięzne:

-. środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doiyCZY

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie.;: 66 000

- papiery wartośerowe nie dotyczy

nie dotyczy
na kwote:



ll' r*:=":*
1. Dom o powierzchni,i n'e dotycz 

m2, o wartości:i tytuł prawny:i

2'Mieszkanieopowiez.nn,.[Zilm2,owańoś.,.!ffitytułprawny.i**"pół'"ł".."ść
3. Mieszkanie o powiezchni: 57.22 m' , o wartości 220 000 tytuł prawny: wspotwłasnośó

-w trakcie spłaty

4. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ nie dotyezy

rodzaj

§Ąuł prawny:
1

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

5. lnne nieruchomaści:
,_, nie dotyczy

l
o wartości:|

l
!

tytuł

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podac liczbę i emItenta udziałów:

, nie dotyczy

udziały te stanow|ą pakiet większy niż 10?ó ucjziałów w społce:

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

nia rłntrrnzrr

akcje te sianowią pakiet więks zy niż 1a% akcji w społce:

Z tega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc' nie dotYczY

V,
Nabyłemiam) (nabył mo.1 małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego dc jego ma;ątku odrębnegoi ad §karbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow iub od kornunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze orzetargu - należy podac opis



ł
l
M.

1. Pi"owadzę działalnośc gospodarczą2 1nalezy poclac formę prawną i przedmiot działainości):
nie dotyczy

- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

z lega tytułu ostagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokośc, nie eiotyczy

2 Zarządzam działalnościa gospodarczą lub jestem działalności
*ie dotyczy

re
i

- osobiście.l

Zakład wodociągóvi i Kanalizacji §p, z o,o, w Tceewie

83-110 Tczew ul. Czatkowska 8

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) v.i roku ubiegłym przychoc idochod vu wysokości, *iu dotyczy

0,1,09,2004 mk

roku dochod w t ztłso,ta

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:i nie dotYczY 
-\----L-

l-T

podać forme prawną i

W.

1.



3, W fundacjach prowadzących działalnośc

członkiem

lnne dochody osiągane z zatrudnienia lub działalności
nie dotyczy

:

lX,
Składniki mienia ruchomego o

Audi A6 C6 żOCS rck

i

x,

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

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku ł jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

' Kredyt hipoteczny zaciągnięty w lipcu 2a,12 roku na kwotę 100 CI00 zł na zakup nrieszkania, Zadłużenie na

2Ą.B5.2a18 roku wynosiło 4 630 zł. Kredyt zaciągnięio na warunkach ogóinych w banku tVliilennium.

: Spłata w lipcu 2018 roku.

l

I

l

I

l
l



czĘŚc B

Powyższe oświadezenie składam świadomy(a), iź na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tczew, dn, 23.05.2018

(miejscowośc. data)

1 Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalnŃciwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rŃlinnej izwieaęcej, w formie izakresie gospodarstwa

^ rodzinnąo.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych,

(podpis)


