
ośwnoczENlE MAJĄTKowE

-łvó

Tczew, dnia 30.09.2018r.
(miejscowośc)

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 pzynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską 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 oraz miejsca położenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A

Ja, nizejpodpisana MARZENA BoŻENA KAMIŃSKA, zd. PoTRAC
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

U rodzona 14,01.1971r, w PASŁĘKU

URZĄD MlEJsKl W TczEWlE, NAczELNlK WYDZIAŁU BUDŻETU l PoDATKoW

(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. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lu

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ....,,.,,,.,.60.000zł.,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,..,..,,........,,.NlE DOTYCZY

- papiery wańościowe:......"....,.....,. . NIE DOTYCZY



ll.
'1. Dom o powierzchni:. NlE DOTYCZY m2, o wańości:.... .....,..,.,.,..,.,.. tytuł prawny:,......

2. Mieszkanie o powierzchni: 52 m2, o wańości: 200.000zł, tytuł prawny: lokatorskie własnościowe.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:.,...,,.........,.... NlE DOTYCZY............. powiezchnia:..,..............,.

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

4. lnne nieruchomości:

o wartości:,

tytuł prawny:

!ll.

Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYczY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce:

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

Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:
NlE DoTYczY

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.,,.............,,,

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z v,tyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy
podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

..... NlE DoTYczY...

M.
1 . Prowadzę dz|ałalność gospodarcząz (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):



NlE DoTYCZY

- osobiście

- Wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:........,...,,.,,.

2. Zauądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

podac formę prawną i pzedmiot działalności):,,,.,,.....,,,,..........,. NIE DOTYCZY..

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

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

Ml.
1. Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....,... NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2. W społdzielniach: ...,. NlE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy),,.

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

3. W fundacjach prowadzących Cziałalność gospodarczą: ........, NlE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

._r,4



- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Vll!.

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

UMOWA O PRACĘ - URZĄD M|EJSKIW TCZEWIE - 68.641,80 zł (wg stanu na 30.09.2018r.)

Ix.

Składniki mieniaruchomego o wartości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy

podać markę, modę! i rok produkcji): FORD F|ESTA ROK PRODUKCJI 2014.,,..,......

Zobowiązania pienięźne o wańości powyzej 10000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości);

NlE DoTYczY

x.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...



powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

Tczew, 30.09,20,18r
(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślic.

' Ńió JÓtvCrydziałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gosPodarstwa

^ 
rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


