
ośWADczENlE MAJATKoWE - KoREKTA do ośWiadczenia maiatkoweqo za 2017 r. z dnia 25.o4.2o18r.

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osobv zarzadzaiacei i członka organu zaruądzającego qminna osoba prawna

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Tczew, dnia 22.01.2019 r.
(miejscowość)

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 ,I!.!g!!9]!y9Zć

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność 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 m uje równ ież wiezytelności 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, nizej podpisany(a; ,... Arkadiusz Piotr Woźniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)....."23.05.197Or. -......,,... .. w....Tczewie

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, - Prezes Zarządu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z2017 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samoządzie gminnym (Dz. U. z2017 poz.1875), zgodnie zań.24h tejustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiace mói maiatek odrebnv:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .............. nie dotyczy



Il.
1. Dom o powierzchni:,..260... m2, o wańości:. 910.000,- zł, tytuł prawny: współwłasność25l100 udziałów

2. Mieszkanie o powierzchni:,.,.nie dotyczy..,. m2, o wańości],,.,....:....... tytuł prawny:,.,,ffi
3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ 9ospodarstwa:....... nie dotyczy powiezchniai.....-

§Ąuł prawny] .,.......m
Ztego tytułu osiągnąbm(ęłam) w roku ubiąłym przyclrod i dochod w wysokości: .................

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:...4.1. działka budowlana o pow. 1057 m2; ...4.2. działka budowlana, na któĘ stoidom,....

.dz, o powierzchni 845 m2

wańość działki ujęta w pkt. l1.1

lll.

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Ztegotytułuosiągnąbm(ęłam)wrokuubiąłymdochÓdwwysokości]......'-

M.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcjetestanowiąpakietwiększyniŻ10%akcjiwspołce:''..........ffi

Ztego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości...,....,.:
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 zwięków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó

Ąltuł prawny:,,,,.4.1. wspohrułasnośó 25l1O0 udziałów .,..............4.2. współwłasnośó 25l1OO udziałów .......

/



Prowadzę działalność gospodarcząz (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- OSObiśCie..,,.........,...,..ffi

- wspólnie z innymiosobami

Ztegotytułuosią9nąłem(ęłam)wrokuubiegłympzychódidochódwwysokoŚci]........-

2. Zaządzam działalnością gospodarcząlub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

podać formę prawną i pzedmiot działalności):................,. nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Tczewskie Towazystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o,

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): ... od dnia 17.06,2016r.

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . .z §ltułu zatrudnienia w TTBS Sp. z o.o.

- umowa o pracę: 87,307,63 zł brutto.......

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)...,.........

-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):..............ffi

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):.........,.....



Zżegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokości]..''......'.-

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ,............. nie dotyczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:....'.'.-

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

- z $tułu świadczenia usług zaządzania - umowa z TTBS Sp. z o.o.: 78.768,22 ż

- z najmu/podnajmu loka|u mieszkalnego: 9.600,- zł

x.
Składnikimieniaruchomego o wartości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, modę! irok produkcji): ..,....,,,.,..,,,.. nie dotyczy .. ,.

.,......ffi

Zobowiązania pienięzne o wańości powyźej 10000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

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

.........1. kredyt hipoteczny na budowę domu zaciągnięty w BGŻ BNP PAR|NAS ..,

.w lipcu 2007 roku, na okres 30 lat, na zasadach ogólnych

kwota pienruotna kredytu - 262.530,- CHF

kwota kredytu pozostała do spłaty (stan na 31.12.2017) - 189.315,36 CHF

...,,...2. kredyt na rachunku bieżącym ROR w BGZ BNP PAR|BAS - kredyt odnawialny do wysokości.....

(-)48.500,- PLN, stan salda na 31.12.2017: (-)37.765,95 PLN

X.



powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie niePrawdY

lub zatajenie prawdy groziV,ara pozbawienia wolności.

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Ńie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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