
OSWTADCZENIE MAJATKOWE - KOREKTA

osoby zarz4dzajac"j i czlonka organu zarz1dzaj4cego
gminn4 osob4 prawn4

Sierakowice
(miejscowoSi)

19.06.2018r.
(dnia)

UWAGA:
1 Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia

ka2dej z rubryk.
2. Jefleli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisad ,,nie

dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleZnoSd poszczeg6lnych skladnikriw

maj4tkowych, dochod6w izobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego malZer[sk4 wsp6lnoSci4
maj4tkowq.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zarnieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomo5ci.

CZ4SC A

J a, ni2ej podpisany(a), Tomasz Franciszek Zdanow tcz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01.06.1965r. w Bytowie

Przedsiqbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach - Prezes Zarzqdu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przezosobypetrni4cefunkcjepubliczne (Dz.U. Nr 106, po2.679, 21998 r.Nr 113, poz.7l5i
Nr162,poz.1126,z1999 r.Nr49,po2.483,22000r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
2I4, poz. I 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz.

I59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. l27l iNr 2I4,poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci

majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:



I. Zasoby pienigZne:
. Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 12.395,36 PLN

. Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

. papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotE:

II.
1. Il2 domu o powierzchni: 110 m2, o wartoSci: 175.000 zl

tytul prawny: wlasnoSi

2. Mieszkanie o powierzcl'ni: 46 m2, o wartoSci: 60.000 ztr tytul prawny: Il3
wsp6lwlasnoSci nabyta w drodze spadku

3. Gospodarstwo rolne: rodzajgospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartoSci: rodzaj zabudowy: tytul prawny:
Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6di dochod w wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

' l/2 z 2 dziaLki zabudowane budynkiem mieszkalnym i garaiem o lqcznej powierzchni: 592
m2 o warto Sci:25.000 zN

tytul prawny: wlasnoSi
. ll2 gara2dwustanowiskowy o pow. 34 m2o wartoSci: 17.500 zt

tyful prawny: wlasnoSi

ilr.
Posiadam udzialy w sp6trkach handlowych - nalezy poda6 liczbgi emitenta udziaLlw nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni? l0o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

ZIego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegllmr doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbEi emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy niLl}Yo akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy



V.
Nabylem(am) (nabyt moj mal2onek, zwylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargt - nale|y poda6 opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
| . ProwadzE dzialalnoSd gospodar cz{21 (nalezy podai formq prawn4 i przedmiot dziatalnoSci):

' osobiScie: nie dotyczy
. wsp6lnie z innyni osobami nie dotyczy

Ztego tyhrlu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalno6ci4gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnolci (nale2y podai formE prawnqi przedmiot dzialalno6ci):
. osobiScie nie dotyczy
. wsp6lnie z innymi osobami nre dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
Przedsiqbiorstwo wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
ul. Kartusk a 12, 83 -3 40 Sierakowice

. jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): od dnia 16.07.2007r.

. jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy



. jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 156.137,80 zl

2. W sp6ldzielniach:

. jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

. jestem czlonkiem rady nadzorczeil3) (od kiedy): nie dotyczy

. jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyazy

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoSi gospodarcz4

' jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): nie dotyczy

. jestem cztonkiem rady nadzorczej (odkiedy): nie dotyczy

. jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

V[I. Inne dochody osi4gane ztTrtutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: nie dotyczy

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markq, model i rokprodukcji):
- samoch6d osobowy Honda Civic, rok prod. 2007



CZ\SCB
Adres zamieszkarria osoby skladaj4cej oSwiadczenie:77-100 Byt6w, ul. Sloneczna 2
Miejsce poNoLenianieruchomoSci wymienionych w punkcie II czqsci A (adres):

1.77-100 Byt6w, ul. Sloneczna 2

2.77-100 Byt6q ul. Kochanowskiego 11/10

3. nie dotyczy

4.77-100 Byt6w, ul. Sloneczna 2

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy( a), iL napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksukarnego za

cl.

Sierakowice, dnia 1 9.06.201 8r.

(miejscowoSi, data) (podpis)

[ 1] NiewlaSciwe skreSlii.
[2] Nie dotyczy dzialalnoficr wytw&azej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlirurej i zvvierzEcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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