
ośwnoczENlE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zatządzĄącej iczłonka organu zaruądzĄącego gminną osobą prawną

oraz osobv wvdaiącei decvzie administracvine w imieniu wóita'

Tczew, dnia 08,03,2018r.
1mielscowośc)

Uwaga:
,|. Osoba składająca oświadczenie obowiązana.!est do zgodnego z pnawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne ł,ubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśiić przyna|eżrrość poszczegó|nych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i nrajątktl objętego rnaźeńską wspólnością rna-
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątktl w krajł,l lza granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe o bej 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 nliejsca położenia niertlchomości,

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a) Adanr i|dlodrzyński ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23,a7 .1967n w Gdańsku

Urząd Miejski w Tczewie Wydział Spraw Komunainych i lnv,;estycji Naczelnika Wydziału

( mi ejsce zatrudnienia, stanowisko l ub f unkc.}a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pnowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. zZalVr. poz" 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym {Dz, U. z2a17 r. poz.1875), zgodnie zań.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małżeńskiei wspólnoścl,nąątkową lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie poiskiej: 78840,79 PLNI

- środki pienięzne zgromadzone w waiucie obcej: 9453,52 USD

- papiery wańościowe: Nie dotyczy

na kwotę.

II.

1. Donn o powierzchni: 191 m', na działce 898 nr2 o wańości: 390 000 zł tytuł prawny: wspołwłasnośc

2. Mieszkanie o powierzchni:......,. rn2, o wańości: §,lie dotyczy tytuł prawrry:,.,......,...,.,...

3. Gospodarstwo rolne: Nie dotyczy

l,!,,
l;
,,
l



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku tlbiegłym pzychód i dochod w wysokości: Nie dotyczy

4, inne nieruchomości.

powierzchnia: działka 898m2 na której znajduje się dom ujęty dziale ||. punkt 1

o wańości: ujęta w dziale Il. punkt 1

tfiuł prawny: wspołwłasnośc

lll.

Posiadam udziały w społkach handlowych -należy podac liczbę i emitenta udziałow. f{ie dotyczy

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

Z tego tytułu osiagnałem(ełam) w roku ubiegłym dochod w wysokości; N§e dotyczy

M.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac iiczbe i emitenta akcji: Nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 1ao/o akcji w spółce: Nie dotyczy

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

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby
prawnej lub zwiąku rnetropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu -nalezy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: Nie doĘczy

1 . Prowadzę działalność gospodarcząz (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy

- osobiście Nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:...""...,.,.",....

2. Zarządzam działalnościa gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnornocnikiem takiej działalności (należy

podac formę prawną iprzedmiot działalności);,. .,,..,,.. ., ,..

y



- osobiście Nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami Nie dotyczy

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

Ml.
1. Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy). t,!ie dotyczy

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

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

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,,.,".....,.

2. W spółdzielniach: Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorcze.13 1od kiedy) Nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągrrąłern(ęłam)w roku ubiegłyrn 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

Z tego tytułu osiąEnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... . . ... ..",.

Mll.

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

uzyskiwanych z kazdego tytułu: zatrudnienia w Urzędzie lMiejskirn w Tczewie za rak2a17 37297,16 zł: 
i
il,li
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!X,

Składniki mienia ruchomego o wańości powyze} 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podać markę, model i rok produkcji): Fionda CRV 2013r ; Opel ,Ąstra 2009r

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, wtym zaciąEnięte kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzieione (wobec kogo, w związku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokości): Pożyczka remontowa w

zakładzie pracy w wysokości 15000,00 zł zaciągnięta w dniu a7.a2,2a17 rra 30 rat , pozostało do spłaty 12485,a0 zł,

pożyczka z kasy zapomogowo pozyczkowej w zakładzie pracy zaciągnięta w dniu 05,0'1 "2017r w wysokości

20000,00 zł na24 raty pozostało do spłaty 9500,00 zł

czEsc B

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a),iżna podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanle nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tczew 08 marca 2018r
(miejScowośc, data)

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

^ 
rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych,

/r,v^!


