
OŚWADCZENIE MAJATKOWE _ KOREKTA

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

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Tczew, dnia 24.10.2017 r.
(miejscowośó)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne 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 maźeńską wspólnością ma_
jątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obej m uje równ ież wiezytel 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.

czĘŚc 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 zatrudnien i a, stanowisko l ub f u nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr ,106, póz,679, z 1998 r. Nr 113, póz.715 i Nr 162, póz.
1126,z 1999 r. Nr49, póz. 483,z20OO r. Nr 26, póz. 306 orazz2002 r. Nr 113, póz.984iNr214, póz. ,1806) oraz ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, póz.1591 orazz2002 r. Nr23, póz.220,Nr62,
póz. 558, Nr '1 13, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 21 4, póz. 1806), zgodnie z ań. 24h tą ustawy oświadczam, ze
posiadam wchodzące w skład małzeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiace mói maiatek odrebnv:

!.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

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

.... na kwotę] .......m



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

2.Mieszkanieopowierzchni:....niedotyczy....m2,owartoŚCil.......-...'...tytułpraWny:....ffi

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa:....... nie dotyczy powierzchniai.....m

§ltuł prawny] .........:
Ztego tytułu osiągnąbm(ęłam) w roku ubiąłym pzyclod i dochod w wysokości: .................

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:..,4,1. działka budowlana o pow. 1057 m2; ...4.2. działka budowlana, na ktorejstoidom,....

.dz. o powierzchni 845 m2

Ill.

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

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

Ztego tytułu osiągnąbm(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości].......':

M,
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

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

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości........'-

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vlyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich zutiąków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać

::"':::::1i::::::::::::=-*1 .,,,,,, , ,,,,,, ,

§Ąuł prawny.,,...4.1. współwłasnośó 25l100 udziałów ................4.2. współwłasność 25l100 udziałów .......



Vl.

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

,, nie dotyczy

- OSObiśCie..................,.ffi

wspólnie z innymi osobami

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłympzychÓdidochÓdwwysokości]........-

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy

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

.......,.....,ffi

- OSObiśCie..,t..tl....,.......ffi

- wspólnie z innymi osobami ........

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

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

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): ... od dnia 17.06.2016r.

-jestemczłonkiemradynadzorczej{odkiedy)]..............'.m

- jestem cżonkiem komisji

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

dochód w mies.:Vl-Xl1.2016: 79.302,64 zł brutto,.,....

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): .ffi

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



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

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

VllI.

lnne dochody osiągane z tytułu

uzyskiwanych z każdego tytułu :........

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

- z tytułu zatrudnienia w ATOM Operator Sp. z o.o.: 44.122,23 zł

- ze świadcz.ZUS: 24.282,96,- zł

- z tytułu premii menadzerskiej z TP Teltech Sp. z o,o.: 2.316,- zł

- z najmu/podnajmu lokalu mieszkalnego: 9.600,- zł

lx.

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

podać markę, modę! i rok produkcji): .................., nie dotyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10000 złotych, wĘm 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 BGZ BNP PAR|NAS ...

.w lipcu 2OO7 roku, na okres 30 lat, na zasadach ogólnych

kwota pienruotna kredytu - 262.530,- CHF .......,...

kwota kredytu pozostała do spłaty (stan na 31.12.2016) - 198.744,- CHF

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

(-)48.500,- PLN, stan salda na 31.12.2016: ()a0,733,- PLN

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



cZĘSc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ....

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

/,/<"jrb* L/-/:,/*Ł
/' 

(podpis)

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

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


