
I ośwrłoCzENIE MAJĄTKowE

wójtao zastępcy wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminyo kierownika
jednostki organizacyjnej gminyo osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu wójta ul

TCZE.W 2019-04-11
(miejscowość) (dnia)

IIWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupeŁrego wlpehrienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|iposzczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,nie

doĘczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależmość poszczegolnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju t za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięme.
6. W części A oświadczęnia zawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘSC A

J a, ńZej podpisany(a), JULITA MARIA SZCZY GIELSKA
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 03.03.1979r.w TCZEWIE
.........MIEJSKI oŚRounr PoMoCY SPOŁECZNEJ W TCZEWIE
. . .......ZASTĘPCA KIEROW]\IKA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH......

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2i sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. zż0I7r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8

marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20I7r., poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy

oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: ......:...12 300100 zł

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..NIE DOTYCZY

papiery wartościowe: ...... .....NIE DOTYCZY

,/, pul,a

na kwotę: .. . ...NIE DOTYCZY. ....



il.
Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, owartości: NIE DOTYCZY tytń prawny:

NIE DOTYCZY
Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY mż, owartości: NIE DOTYCZY t]ł,ln

prawry: NIE DOTYCZY
Gospodarstwo rolne : rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE

DOT\,CZ\, o wartości: NIE DOTY CZY rodzĄ zabudowY: NIE DOTYCZY

tytuł prawny: ...NIE DOTYCZY
ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE

DoTYCZY
Inne nieruchomości: powierzchnia:, "NIE DOTYCZY

o wartości: ...NIE DOTYCZY
tytuł prawny: ...NIE DOTYCZY

IIL
Posiadam udziaŁyw spółkach handlowych, naleĘ podać |iczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY.

1.

2.

3.

4.

ZtegoĘrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości: ",NIE DOTYCZY

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ na\eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY.

NIE DOTYCZY.

VI.
1. prowadz ę działalnośó gospodar cząL21 (naleiry podaó formę prawną i przedmiot działalności): " " " ",

v.
Nabyłem(am) (nabył mój mŃżonek,zwyłączeniem mienia przynaLeżmego do jego majątku

odrębnego) od skarbu pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zv,ltązkówlub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY.

/,g/e-

akcjetestanowiąpakietwiększyńŻ\O%akcjiwspółce:......NIEDOTYCZY

Z tego§ń}łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "NIE DOTYCZY, " " "
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osobiście,......,......NIE DOTYCZY
wspólnie z innymi osobami .NIE DOTYCZY

: :::: 
*: 

: ::i::*::::i%;T,# y :- "::: 1 :::T: : -:::: :",
2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzińalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście. .,NIE DOTYCZY.

wspólnie z innymi osobami ..NIE DOTYCZY

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

vII.
1. W spółkach handlolvych (narvla, siedziba spółki): .....NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu(od kiedy):. ...NIE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):. . . ..NIE DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ..NIE DOTYCZY

:::::*:i:::li::i::::i*,]-::::iifi-ffi#3;ł,:*:::::::
2. W spółdzielniach: .......NIE DOTYCZY

jestem członkiem znządu (od kiedy): ..........NIE DOTYCZY

jestem członkiem rady nadzorczejlzl (od kiedy):. NIE DOTYCZY

3. W fi,indacjach prowadzących dztałalnośó gospodarczą: .... .NIE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....NIE DOTYCZY

j estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :...........NIE DOTYCZY

,źwłŁ

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):........NIE DOTYCZY

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...NIE DOTYCZY........

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):..........NIE DOTYCZY



Ztego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: , " NIE DOTYCZY

'iii. 
i*" j**;;;;il;; ; ń*;;;*" i"o *., działalności zarobkowej lub zajęć,z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego §rtułu:

Z TYTIJŁU ZATRUDNIENIA ; = 7 l 847,62zł" "

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch(w prrypadku pojazdów

mechanicmych należy podaó markę, model i rok produkcji): ",

...SAMOCHOD OSOBOWY : SKODA FABIA 2014"""""

X. Zobow iązańapieniężne o wartości powyżej 10 000 ńotych,w tym zaciągńęte kredyy i

poĘczkioraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w rvliązklz jakimzdarzeniem,w

jakiej wysokości):
NIE DOTYCZY.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iżna podstawie art. ż33 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy \ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

TCZEW,20t9-04-t1
(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślić.

[2| Nie doĘczy działalności wlwórczej w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej izltierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

[3| Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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