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Wq stanu na dzień 07.02.2079 r.

oŚWlADczEN l E MAJĄTKoWE
wójtai zastępey wójtą selęretarza gminy, skarbnika gminy, Ięierewrrłl<a ieCnestlei er§anizaeyjnej gminyi

osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Tczew , dnia 28.02.2019 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 "nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) DANUTA MAR|A ORLIKOWSKA zd. ORL|KOWSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.0!.L977 R. w TCZEWIE

URZĄD MlEJsKl W TczEWlE, NAczELNlK WYDZIAŁU BUDŻETU l PoDATKÓW
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia L997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2OI7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:............ 5.800 ZŁ
...RACHUNKl WsPoLNE z cZŁoNKlEM RoDz!NY- WŁASNE śnoorl 13.0oo ZŁ.

- papiery wartościowe: .., NlE DOTYCZY

na kwotę:

Wk,k,\

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......NtE DOTYCZV



1. Dom o powierzch ni:242 m2, o wartości: 550 OOO ZŁ tytuł prawny: WspÓŁwŁAsNoŚĆ - WŁ. U4CzĘŚCl
2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY m2, o wartości: ,............ tytuł prawny: ......,........

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .. NlE DOTYCZY.,.. ......, powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,.,.............
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 1) DZIAŁKA o PoWlERzcHNl ]-7oo m2ZABUDoWANA DoMEM WYM|ENtoNYM W
PUNKCIE l1.1 oRAz GARAZEM z BUDYNKIEM GosPoDARcZYM o PoWlEŹcHNl93 m2; 2l DZIAŁKA o
PoWlERzcHNt 1100 m2ZABUDoWANA DoMEM o PoWlERzcHNl 146 m' oRAz BUDYNKIEM
GOSPODARCZYM O POWIERZCHNI 33 m2; 3) DZ|AŁKA NIEZABUDOWANA O POW|ERZCHN|700 m2

o wartości: 1 )ŁĄczNĄ WARToŚĆ PoDANo W PUNKCIE l1.1; 2)ączNĄ WARToŚĆ: 300.000 ZŁ;

3) WARTOŚĆ:49.0OOZŁ
tytuł prawny: 1) PoDANo W PUNKC|E l1.1. 2) WŁAsNoŚĆ - uvlowA DoŻYWoClA; 3) WŁAsNoŚĆ

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

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

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

lV,
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

....... N!E DoTYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż IO% akcji w spółce:

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

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1". Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.,.,. NlE DoTYczY

v-,kł,\,



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

ż.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Do DNlA 3L.t2.2Ot8 R. ZARZĄDZAŁAM
DzlAŁALNoŚĆl4 eoseooARczĄ - DNIA 31.t2.2ol8 R. SPÓŁKA CYW|LNA ULEGŁA RozWlĄZANlU l NlE
PRoWADZĘ z TYM DNlEM DzlAŁALNoŚc! GosPoDARczEJ - NAZWA: ZAKŁAD STUDNlARsKl ,,HYDRoGEoR"
s.c. FRANclszEK oRtlKowsKl, |RENA oRLlKoWsKA, DANUTA oRLlKoWsKA / SPÓŁKA cYWltNA/ UsŁUGt
STUDNUIARsKIE/. oD DN|A 01.01.2019 R. Do DNIA 31.01.2019 R, BYŁAM PEŁNoMocNlKlEM osoBY
PRoWADZĄCEJ DzlAŁALNoŚĆ t.j. FRANclszKA oRLlKoWsKlEGo - W RAMACH oBoWlĄZKÓW z TYTUŁU
UMoWY o PRACĘ- WYMlENloNo W PUNKC|E Vlll,

- wspólnie z innymi osobami FRANclszEK oRtlKoWsKl, lRENA oRtlKoWsKA

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:35.534,22 ZŁ SPOŁKA
CYWILNA; Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ - FRANCISZKA
ORLIKOWSKIEGO: W RAMACH OBOW!ĄZKOW Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ- WYM|ENIONO W
PUNKclE VIl!.l.

Vll.
1,. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ... NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spółdzielniach:
...,...,. NlE DoTYczY....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej'(od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących działa l ność gospoda rczą :

NlE DoTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VlIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1) UMoWA o PRACĘ zA oKREs 01.01.2019 - 31.01.2019 ZAKŁAD STUDNIARSK| ,,HYDRoGEoR"
F RAN Cl SZE K ORL| KOWSKI W BAŁDOWIE: 6.L88,7 5 ZŁ;

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
należy podać markę, model i rok produkcji): ,.....

10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
NlE DoTYczY.,,,...,.........

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .....
....... NlE DoTYCZY
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

TcZEw,28.02.2019 R.
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Wk{lrfr, i;;;;;;

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

cZĘŚĆ B


