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osWIADczENlE MA.,ĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarua gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzĄąeej iczłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osobv wvdaiacei decvzie administracvine w imieniu wóita'

Tczew, dnia 1 8.03.2019r.
(miejscowość)

Uwaga:

l. osoba iłłaaaląca oświadczenie obowiąana 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 poszczegóInych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością ma-
jątkową.

4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

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

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

czĘŚc A

Ja, nizejpodpisany(a) Adam Modrzyński ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.07.1967r w Gdańsku

Urząd Miejski w Tczewie Wydział Spraw Komunalnych i lnwestycji Naczelnika Wydziału

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2al7r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o
samoządzie gminnym (Dz. U. z2017 r. poz.1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małzeńskiei wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgronnadzone w walucie polskiej: 100000,00 PLN

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 9000,00 USD

- papiery wańościowe: Nie dotyczy

,,.. na kwotę: ...,..,.,..,.,....

ll,
1. Dom o powierzchni: 191 rnz, na działce 898 mŻ o wańości. 390 000 zł tytuł prawny, wspołwłasnośc

2. Mieszkanie o powierzchni:........ nn2, o wartości, frr|ie dotyczy tytuł prawrry:,....,...,.........

3. Gospodarstwo rolne: irlie dotyczy

rodzajgospodarstwa:... ....,,.,. powiezchnia.

o wartości: ,

l



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokości: Nie dotyczy

4, lnne nieruchomości:

. powierzchnia: działka 898m2 na której znajduje sie dom ulęty dziale |l. punkt 1

o wańości: ujęta w dziale ll. punkt 1

tytułprawny: wspołwłasnośc

lll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podac liczbę ! emitenta udztałow: Nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 1a% udziałów w spółce: Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

M,
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podaó liczbę i ernitenta akcji: Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce: Nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości Nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z v,tyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
prawnej lub zwiąku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze pzetargu -należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i pzedrniot działalności): Nie dotyczy

- osobiście Nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pnzychód i dochód w wysokości:.,.....,....,"....

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnornocnikiem takiej działalności (nalezy
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- osobiście Nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytułu osiąEnąłem(ęłann)w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości.

VlI.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): GPEC Tczew Sp. z o.o.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej iod kiedy): od maja 2018r

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 8135,00zł

2. W spółdzielniach: Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie doĘczy

- 
jestem członkiem rady nadzorcze,|3 1od kiedy) Nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

3. Wfundacjach prowadzących działalność gospodarczą: Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy). Nie doĘczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,......,.,..,,.

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

uzyskiwanych z kazdego tytułu: zatrudnienia w Urzędzie Miejskinr w Tczewie za rok 2018 10491 1 ,a5 zł ;

kwot

|/



lX.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1CI 000 złotych iw przypadku pojazdów mechanicznych należy

podaó markę, model i rok produkcji): Honda CRV 2013r : Opel Astra 2009r

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz warunki.
na jakichzostałyudzieione(wobeckogo,wzwiązkuz jakimzdarzeniem,wjakiej wysokości): Pażyczka remontowa w
zakładzie oracy w wysokości 15000,00 zł zaciągnięta w dniu a7-a2.2017 na 30 rat, pozostało do spłaty 2465,0O zł,

pozyczka z kasy Zapomogowo pozyczkowej w zakładzie pracy zaciągnięta w dniu 05.0,1 ,20,1 7r w wysokości
20000 00 zł na24 raty pozostało do spłaty 3500.00 zł

PoWYższe oŚwiadczenie składam świadomy(a),iżna podstawie ań.233 §,l Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tczew 18 marca 2019r
(miejscowość. data)

1 Niewłaściwe skreślić,
' Nie dotYczY działalnoŚci wytwÓrczej w rolniciwie w zakresie pnoc|tlkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zaknesie gospodarstwa
. rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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