
ośwrłncZENIE MAJĄTKoWE wG sTANU NA 31.12.2018
wójta, zastępcy wójtao sekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownika jednostki organizacyjnej
gminyŁo§gDyzą&ądzai4§,i i członka organu zarządzającego gminna osoba prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Tczew, dnia 29.04.2019 r.
(miejscowośó)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

łvypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowaniao na|eĘ wpisać
l'nie dotyczyll.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prrynależnośó poszczególnych
składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ
wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju izagranicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, niżej podpisany(a), Krrysńof Jan Korda,
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.06.1979. roku w Tczewie w
zatrudniony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie na stanowisku dyrektora
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaf|iu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zż0I7 t. poz. 1393) otaz
ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym(Dz. U. z2017 r.poz.1875), zgodnie zart.24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej-łłrb

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: około 3200 ń - mŃZeńska wspólnośó majątkowa
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotycry

na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘczy

§Ąuł prawny: nie dotyczy
ż. Mieszkanię o powierzchni: 101,6 m2, o wartości: 400.000 zł

§ńuł prawny: odrębna własnośó lokalu mieszkalnego na prawach ustawowej małżeńskiej wspólności
majątkowej



J.

4.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie doĘczy, powierzchnia: nie doĘczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

§rtuł prawny: nie dotyczy
Ztegob/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Inne nieruchomości:
powierzchnia: miejsce postojowe w garażnlwielostanowiskowym o wańości: 15.000 ńWn Pra\l/ny:

udziałwynoszący IlI4 w prawie własności na prawach ustawowej małżeńskiej wspólnoŚci

majątkowej

ilI.
posiadam udziĘ w spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitęnta udziałów:
nie dotyczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż7OYo udziałów w spółce: nie dotyczy
ztego §,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

w.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

nie dotycry
akcje te stanowią pakiet większy niż I\Yo akcji w spółce: nie dotyc4,
Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
rwiązków,komunalnej osoby prawnej lub ałiązku metropolitalnego naĘpujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu- naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nateĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego §ćufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: nie doĘczy

2, Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotycąu
ZtegoĄrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tlńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy
Z-tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy



/
3. lM fundacjach prorvadzących działalność gospodarczą: nie do§czv

* jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie;dofyczy
* jestem członkient rady nadzorczej (od kirady): nie dotyczy
: jestem członkient komisji rewizyjnej (ocl kiedy): nie dotyczy
ztega tytufu osiąg,nąłern(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vtnI.
hrne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności z;lrobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z l<,ażdego tytułu;

z §tułu zatrudnienia w Miejskiej Bibliotęce Publicznej w Tczewie: 91599,73 zł (dochód)
dieta radnegcl powiatu tczewskiego: 12200.5I zł netto
umowy o dzie,[o, umowy zlecenia- |'796 zl (dochód)
Pralva autc}rskie i inne prawa, o których mowa rł, art. i 8 ustawy: 3625 zł (dochód)
umowa o dzi,eło ponizej ż00 zł: 185 (dochód)
nagroda Kociervsl<ie Pióro * 700 zł netto
wpł,\.ll,y z zasiłku rodzinnego "Rodzina 500*": 6000 zł nettcl
wpływ z pro{lramu rządowego ,,szkolna rłyprawka": 300 zł netlo
wp§rv z Zakładowego Fundttszu Śrv.iadq:zeń Socjalnych: 626 zł (dochód)
r.vpĘrv zZakładawego Funduszu Ślvia<lczeń §ocjalnych (wllpoczynek letni clziecka): 500 zł
(dochód)

Ix.
Składniki mienia ruclr<rmego o wafiości poĘ/zej l0.000 złotych (vr przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać nrarkę, nrodel i rok produkcji); Seat Alhambra o poj. 1.9 cm3,
rok produkcji: 2004 r. - milłżeńska wspólnoślć majątkowa

x.
Zabowiązania pienięzlre o wańości powyzej l0 000 złotych. w tym ;zacłągnięte kredy§ i prsĘczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo. rv z,wiązku z jakim z,darzęniem. w jakie_i wl;sokości):
Krcdyt mieszkaniowy (hipoteczly) lv BZ W BK ;raciągnięty w roku 2010. Kwota zaciągniętegr: kredytu
wynosi 338250 zł, krerlyt zostń zaciągnięty na 30 lat na warunkach ogolnych. Do spłaĘ, pozostało -
28l 917,81 zł na dzieli 31.12,2018 - małżeriska lvspólność majątkorł,a

Kredyt gotówkowy (lronsunrpcyjnil) w BZ WBK zaciągnięty w rol,;rr 20l6.
Krł'ota zaciągniętego k.redytu wynosi 25000 z:}, został zaciągnięty na 4 lata i 4 miesiące (52 miesiące) na
warunkach ogólnych.
Do spłaty pozostało * ] 049ó"80 zł na rlz.ięl\ 3 l .1 1,20l 8 - małżęńska wspólność rriajątkowa



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iżna podstawie art. ż33 § 1 Kodeksu karnego zapodanie
nieprawdy 1tlb zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności,

.Tśy,, Z?,9:\,,,L?!!
(miejscowość, data)

ń y
(podpis)

Niewłaściwe skreślió.
Nie dotycąy działalności qtwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i rvlierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
N ie dotyczy t ad nadzor czy ch spółdzie lni mie szkaniowych.

CZEŚC B


