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l}waga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ "nie dotlr-

czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaleźnoŚĆ. poszczególnYc_h składników mająt-

kowych, dochotlów i zobowiązań do ńajątku odrębnego-i ńaiątku obj§tego maŻeńską wsPÓlnoŚcią ma-

jątkową.

4. Oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W częściA oświadczenia zawaŃe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne dotyczące adre'

su zamieszkania 
"ń"oaiącego 

oświadczenie oiaŹ miejsca położenia nieruchomoŚci.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Beata Jadwiga Kropidłowska z d, Sugier, 
.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31pażdziernika 1962 r" w Koszalinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8 - zastępca dyrektora
imiejsce zatrud n ien ia, §tanowisko lub fu n kcja)

po zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu Prowadzenia działalnoŚci

gospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

1990rokuosamoządziegminnym(Dz.U. z2017 r.,poz. 1875),zgodniezart-24htej ustawY oŚwiadczam,Że

posiadam wchodzące w skład rEałzeńskieiwspólności maiatkowei luĘ stanowiące mÓj majątek odrębnY:

Zasoby pieniężne:

_ środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: 64.225,57 PLN

- środki pienięźne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

Il.

1. Dom o powiezchni: nie dotyczy m2, o wańości: tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni: 84 m2, o wartości: 294 000,00 PLN tytuł prawny: własnoŚĆ, maŹeńska

wspólnoŚć majątkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: niedotyczy,powierzchnia:

o wańości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości:

q



4. lnne nieruchomości:

powiezchnia: nie dotyczy

o wańości:

tytuł prawny:

ll l.

posiadam udziały w spdkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w społce:

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych _ nalezy podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce:

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

v.

Nabyłem(am) (nabył moj maŁonek,zwyĘczeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich zwiąkÓW komunalnej osobY

prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze Pzetargu - naleŻY

podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.
,1. prowadzę działalnośó gospodarcz { (nalezy podaó formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): nie dotYczY

osobiście

wspolnie z innymi osobami

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie 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 ubiegsm dochód w wysokości:

2. W społdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zauądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

{



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

3, W f undacjach prowad zący ch działa l ność gospoda rczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z Podaniem kwot

uzyskiwanycń z tazóego tytuiu: z tytułu zatrudnienia - 9,t 505,90 pLN

lx.

składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 1o o0o złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podać markę, model i rok §rodukcji): samochód osobowy Renault Captur rok prod, 2016

x.

zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 o00 zł9tvch,.w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz warunki,

na jaxicń zostaiy udżielone (wobec kogo,-w źuiązl<u z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

+-



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 't Kodeksu karnego za podanie nie-

prawOy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Tczew 23 kwietnia 2018 r.

(miejscowość, data)

. Uęr,,,X"1-^*o
(podpis) l

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


