
ośwrancz§xrn MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika iednostki
organizacyinei gminy, osoby zaruądzającej i członka organu zarządzającego

gminną osabą prarryną araz osaby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtn t1]

Tczerł, 29.a4,2al9 r.
(miejscowośc) (dnia)

L]WAGA:
], Osoba składająca oświadczenie oboł,iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnieriia

każdej z rubryk,
2 Jezeli poszczególne rubryki rrie znajdują w- konkrstnym przypadku zastoso,w.ania, należ_y wpisać ,.nie dotyczv"
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana,ięst okręślić przynaleznosc poszczególnych składników

majątkor,v;-cir. dochodórł. i zoboi.viązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską łvspólnością
majątkor.r,ą

4. Oświadczerrie najątkowe dot.vczy majątku w kraju i za granicą,
5. Ośvłiadczenie majątkorve obejnruje ró*,niez wierzytelności pieniezne,
6, W części A ośrviadczenia zarvafte są inlormacje jawne. rv części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisany{a), Tomasz Piotr Bronk
{ imiona i nazwisko oraz lrazr.visko rodowe)

urodzany(a) 29 maja 1979 r. w Tczewie

Centrum t,,sług lVspólnych Gminy Nliejskie Tczew - Dyrektor
(miej sce zatr-u dnienia, stanowisko lub fu nkcj a)

pcl zapoznarriu się z przepisami ustawy z dłia 2l sierpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z ż0l7 r. poz 1393) oraz tlstany z dnia 8 marca

l990 r. o samorządzie grnirrnyrn (Dz. U" zż01'7 T. poz. 1875), zgodnie z atl., ż4h tej ustawy oświadczam. ze

posiadam wchadzące w skład rnałzeńskiej u.spolności majątkowej lub stanowiące mój rnajątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięane zgromadzlnę w walucie polskiej: 10.000 zł
środki pienięare zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry
papiery wąrtoŚcicwę: ilie daĘczy
na kwotę: nie dotyczy



4.

Dom o powierzchni: 231160 m'wtazzdziałĘo powierzchni 259 mŻ łącznie o wartości:

50$.000 ńry.ń prawny: własność, majątek osobisty.
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: uie dotyczy. Ęrtuł prawny: nie doĘczy
Gospodarstwo rclne: rodzaj gaspodarstwa: nie dotytzy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy todzĄ zabudowy: nie dotyczy
tyfuł prawny: nie doĘczy
Ztegł tyrułu osiągnąłem(ęłam) w rokg ubiegtym przychód i dochód w wysokości: nie dotycry
lnne nieruchomości: polvierzchnia: nie dotyczy.
o wartości: nie dotycry,

§rtuł prawny: nie doĘczy
ilI.
Posiadarn udziały w spółkach handlorłych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałórv:.

nie dotyczy

udziały te stanor.ł,ią pakiet większy ntż Laoń udziałór.v w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochód lv rvysokości:
nie dotyczy

Iv.
Posiadarn akcje lv spółkach handlovr,ych * nalezy podaó liczbę i ernitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanor,łią pakiet większy nlż 10% akcji rv spółce,

nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w r.vysokości:

nie tlotyczy

v.
Nabyłern(am) (nabl,ł mój nrałzonek, z wyŁączeniem mienia przynaleznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państr.vowej osoby prarłmej, jednostek samorządu

terytorialnego" ich zr.viązków lń od komunalnej osob_v prawnej 1ub związku metropolitalnego

następujące mięnie, które podlegało zb3,ciu rv drodze przetargu - należy podac opis rnienia i datę

nabycia, od kogo:

nie dotyczy
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Y1.
l, Prolvadzę działalnośc gospodarczą|z) (nalezy podać fonnę prawną i przedrniot działalności;:

osobiście nie dotyczy
łvspólnie z innymi osobami nie dotycz,v

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarni rv roku ubiegłyrn przvchód i dochód w rłysokości
nie dotyczy
ż. Zarządzarn działalnością gospodarcząlńjestem przedstar,vicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalez,v podać formę prawilą i przedrniot działalności):

osobiście nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami, nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) rv roku ubiegł1,,m dochód rv wysokości: nie dotycry

vII.
1. W społkach handlowych (nazwą siedeiba spółki):

§p. z o.o. ul. Czatkowska 8,83-110 Tczew
jestem członkięm zarządu (od kiedy): nie dotycry

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczerv,ie

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 31.03.2015

jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy) nie dotyczy

Z tłgł tyfufu osiągnąłem(ęłąm) w roku bieźącym dochód w wysokości:28.ż69,25 zl

2. W spółdzielniach. nie tlotyczy

jestern członkiem zaruądu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiern rad1,,nadzorczejL'J (od kiedy): nie dotyczy

jestełn członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tiltułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wy,sokości. nie dotyczy

3. W fundacjach prorvadzących działalnośc gospodarczą: nie dotyczy
jestern członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestern członkięm rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy.

.iestelll czlonkiem kornisji relvizyjnej (od kied51: nie dotyczy

Z tego §tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód,w wysokości: nie dotyczy



VNI. Inne dochody osiągane z tyfułu zatrudnienia iub innej dzińalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytułu:

Centrum Uslug Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew - 89.044n68 zł

DL Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (wprzypadkupojazdów

mechanicznych naleĘ podać markę, model i rok produkcji):

Nissan Micra 201$ r. o wartości 16.{X}0 z}

X. Zoborvi ązania pienięzne o rvartości powyzej 10 000 złotych, rv tym zaciągntęte kredl.ty i

pozl,czki oraz lvarunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo. w związku z jalłnzdał,zeiriem. w,

jakiej wysokościi. nie dotyczy
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Tczew dńaZ9.04.2&19t.
(miejscowość, darĄ}

:),,-L-
(podpis)

[1] \iervłaścilve skreślic,

[2| \ie dotl,czi.,działainości wytwórczej w rolnictwię rv zakresie produkcji roślinnej i zlvierzęcej, w formie i
ząkresi e qospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotvczy rad nadzorczvch społdzielni rrrieszkaniowych.
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