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(dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego zprawdq, starannego i zupetnego wypehienia

kddejz rubryk.
2. Jeheliposzczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y wpisa6 ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzanajest okreSli6 przynaleZnoS6 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w izobowi1zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lno6ci4
maj4tkow4.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgsci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

Ja,nizej podpisany, Tomasz Jerzy Marzgda
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 28 sierpnia 1974 r. w Lublinie

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie - prezes zarz1dtt

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr I 06, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 7 15 t

Nr162,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306oraz22002r.Nr113,poz.984iNr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz.

1591 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno6ci

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigZne:
Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie polskiej: 5200 zl
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery warto Sciowe : j edno stki uczestnictwa w funduszu inwestycyj nym :

UniKorona Pienigzny 2,4823 j.u. o wartoSci: 51 5,35 zl.

UniKorona Akcje Turcja 14,3e63 j.u. o wartoSci: 893,58 zl.

UniKorona Akcje 55,4256 j.u. o wartoSci: 11204,29 zl.
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II.
1. Dom o pow. uzytkowej: 212 m2, o wartosci: 400 tys. zlgtilprawny: wspillwlasnoit

malilerisko

2. Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: nie dotyczy,powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
3. Inne nieruchomoSci: powierzchnia: 421 m kw. - dzialko budowlona o wartoSci: 80 tys. zl.

rytul prawny : w sp6lw I as no i t mol zeris ka
powierzchnia:202 m kw. - droga dojazdowa
tytul prawny: wsp6lwlasnoSd w ll2
o wartoSci: 16 tys. zl

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nlz l0% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalely poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz I0%o akcji w sp6lce: nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku odrgbnego)
od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich
zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podle galo zbyciuw drodze
przetargu - nale?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy
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VI.
l. Prowadz g dzialalnoS6 gospodar czyL2l lnalezry podad formg prawn4 i przedmiot dzia\alnokcl): nie

dotyczy

osobi6cie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci; nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

osobiScie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Lubartowie ul. Parkowa 6
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 22 czerwca 201I roku
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 129988,80 zl
2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy,
jestem czlonkiem rady nadzorczejl3) (od kiedy): nie dotyczy,
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
VI[. Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:
Doch6d ze stosunku pracy : nie dotyczy,

Doch6d uzyskany na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od os6b

frzy czny ch: nie dotyczy
Prawa autorskie i inne prawa o kt6rych mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od os6b

frzy czny ch: nie dotycry,
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IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej i 0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji): Peugeot 307 SW rok produkcji2007

X. Zobowi4zaniapienigZne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty
ipo?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w nvi4zkuz jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokoSci): lvedyt na budowg domu, Bank Pekao 5.A., na la,uotg 282,5 tys. zl.
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cz4Sc r
Adres zamieszkania osoby sktadaj4cej oSwiadczenie:
Mieisce nolo-enia nieruchomo(ci urvmienionvch w punkcie II czeSci A (adres):

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy, iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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(miejscowoS6, data) (podpis)

[1] NiewlaSciwe skeSlid.

[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wytwbrczej w rolnictwie w zakesie produkcji roSlinnej i mierzgcej, w formie i
zakesie gospodarstwa rodzinnego,

[3 ] Nie doty czy r ad nadzor czych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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