Proszęwpisaó: nazwęUrzęduSkarbowego
adresUrzęduSkarbowego
Młyńska22

UrządSkarbowyw Chojnicachul.
pesel

oświadczenieo stanie majątkowym
Ja,niżejpodpisany(a),
Andrzej Malczewski
(rmlonaI nazwisko)

urodzony(a)

(w prz}padkukobie(podaćnazwiskopanleńskle)

w SępólnieKrajeńskim

zatrudniony(a)
w ProkuraturaRejonowa w Tucholi
zamieszkaf(a) w ,

(mlejsce zarudnlenlą runo\łlsko
tub funkcJa)

po Zapoznaniusię przepisamiustawyz dnia 2l sierpnial99]^1
o
prowadzeniadziałainości
gospodarczejprzez osoby pełniącefunkcjepubliczne(Dz. |J' z 2006 r. 9ąaniczeniu
Nr-2l6, pii. |ssą').;izn. zm.).zgodniez
art.l0 tej ustawyoświadczam'
żeposiadamwchodzącew składmałŹeńskie.;
wspotnosciu,tuio*".i lub stanowiące
mój majątekodrębny:

I

l. Dom o powierzchni84 m2,położony

'

. v,.razz dzia|kąo pow. ok. 387 metrów kwadratowych

prawny:wspóhvłasność
ustawowamałżeńska
t.ytuł
spółdzielczewłasnościowelub inne): spółdzielcze własnościowe
2. Mieszkanie (własnościowe,
adres:
powierzchnia całkowita:60 m2
wielkośćudziafu):
t}tułprawny (własnośó,współwłasność,
własność
majątek odrębny
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:nie posiadam

, powierzchnia

mt

adres:
rodzaj zabudowy:
użytkowaniewieczyste, dzierżawa,inny Ętuł, podaćjaki):
współwłasność,
t}tułprawny (własność,

Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości(place, działki):
Powierzchnia:

-t

nie posiadam
(adres,tlułpra}rny:własność,
mnyt',tuł podaćJakioraz lnnedane)
wspófułasność,

DziennikUstawNr 150

Poz.890

5.Zasobypieniężne:

- środkipienięme zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam

. środkipieniężnezgromadzonew walucieobcej:nie posiadam

- papierywartościowe:
nie posiadam
na kwotę:

II
jednostki samorządu
Nabyłem(am)(nabył mój małżonek)mienie Skarbu Państwą innej pństwowej osoby-prawnej,
terytorialnego' ich zrviązków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegałozbyciu w drodze przetargu:

Tei

nle

Podaó rodzaj mienia, datę nabycia' od kogo
nie nabyłem

n
l.a-Nie jestem członkiem zarząd,l ani rady nadzotczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani
teżczłonkiem zarządufundacji prowadzącejdziałalnośÓgospodarczą.

gospodarczą:
członkiemzarządufundacjiprowadzącejdziałalność
(wymienićpełnione
fuŃc1e i stanowiskawrazz nazwamispołeki fundacji)

w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
Z tego R,tułuosiągnąłem(ęłam)
2'a. Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handloweg' które mogĘby
w}"wołaćpodejrzenie o moją stronniczośćlub interesownośó

b'

w roku ubiegłymdochód w wysokości:
Z tego $.tutu osiągnąłem(ęłam)

Dziennik Ustaw Nr 150

Poz. 890

3.a. Nie jestem członkiem zarządu,rady nad zorczej ani komisji rewizyjnej społdzie|ni.I
b'

(podaćpelnionąfunkcję'nazwęi adresspóldzie|ni)

w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
Z tego Ętufu osiągnąłem(ęłam)
4. W następującychspołkachprawa handlowego posiadam niżej podane udziĄ

nie posiadam

(naż'a spółki- ad.esy,

lub akcje:

' ilośćakcji)

rnei@,

Iv
l. Nie prowadzę działalnościgospodarczej na własny rachunek anl wspólnie z innymi osobami, nie zarządzam
również taką działalnościąani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności.'
2.

jącqfiu--.

w roku ubiegĘmdochódw rłysokości:
Z tegot}.tufuosiągnąłem(ęłam)

Poz.890

DziennikUstawNr 150

v

powyżejl0 000 złoĘch(w przypadkupojazdówmechanicznychnależy
Składnikimieniaruchomegoo wartości
podaćmarkę'model i rok produkcji):

.

Lincoln Navigator 2005 rok

VI
Zobowiązania pieniężneo wartościpowyŹej l0 000 złotych' w tym zaciągniętekredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdatzeniem' w jakiej wysokości):

kedy hipoteczny na budowę domu w

w wysokości250 000 zł

we frankach szwajcarskich
- limit 30000

kedyt odnawialny w ramach rachunkubankowego w J
zl
kedy z tytułusrebmej karty kredyowej w

. limit 10000zł

poŻyczka z Pracowniczej Kasy Zapomogowo.PożyczkowejProkuratwy okęgowej w
Bydgoszczy

vll

1

lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym:

w roku ubiegłymdochód w wysokości:
ok.470 zł
Z tegoRtufu
osiągnąłem(ęlam)
-ś.i*&i',."l1,.,*..r'stuoł^

t*"1 r". ń.tr*i

t"/-^.

d<.Tr1.,'1co|.',.|c(?!.F.t.

Pervyższe eśrviedezenie składam śrviadomy(a) źe na pedstavie-art-ł4-rrsŁ.-*-tsttv4p-dnia-ł..ł-sierpni*-ł99ł+:.-a_

'
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Wrya"*,*,
'

.
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Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

!: d"'y"rygtryl"i

w)'twórczej
w rohictwie

* Niewłaściwe
skeślići uzupehić,wpisującw poszczególnychpuŃtach odpowiedniedane

