URZJi)) MIASTA TORUNIA
Wydzial Organizacji i Kontroli

Wp!yn~lo dnia .. .. 2o.-.Of1~ .. U?~.?.'
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE L. clz. .........................

/01.1. ..

Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy

Torun dn. 29.04.2013r.
(mi~jscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajl!ca oswiadczenie obowil!zana jest do zgodnego z prawdl!, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujl! w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
,nie dotyczy".
3. Osoba skladajl!Ca oswiadczenie obowil!zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych
skladnik6w rnajl!tkowych, dochod6w i zobowil!zan do m~il!tku odrctbnego i rn~i<t-tku objytego
rnalzenskl! wsp6lnoscil! m~il!tkowl!
4. Oswiadczenie majl!tkowe dotyczy majl!tku w kraju i za granicl!.
5. Oswiadczenie majl!tkowe obejrnuje r6wniez wierzytelnosci pienictzne.
6. w CZySCi A oswiadczenia zawarte Sl! inforrnacje jawne, w CZySCi B zas informacje niejawne
dotyczl!ce adresu zarnieszkania skladajl!cego oswiadczenie oraz rniejsca polozenia nieruchornosci.

CZF;SCA
Ja, nizej podpisany(a) ...... Roman Bicki ................................... .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) ... 08-08-1967 ..... w ..... Strzelnie ........................................................... .
Zatrudniony -

Urz~d

Miasta Torunia I Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Waly Gen. Sikorskiego 8, ZGM ul. Grudzi~dzka 159b, 87-100 Torun
Na stanowisku- Dyrektor Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sict z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnil!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584
oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzl!dzie wojew6dztwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr
167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458), zgodnie z art. 27c tej ustawy
oswiadczam, :ie posiadam wchodzace w sldad mal:ienskiej wsp6lnosci majatkowej lub
stanowil!ce rn6j rnajl!tek odrttbny:

I.
Zasoby pieniyzne:
- srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: 2.000,- ..................................... .

-

srodki pieni((zne zgromadzone w walucie obcej: ............... NIE DOTYCZY ...................... ..

-

papiery wartosciowe: ............................ NIE DOTYCZY. ..................................................... .

na kwot(( .................................................... NIE DOTYCZY ...................................................... .

II.
1. Dom o powierzchni: ......... 363m 2, o wartosci: 850.000,-...................................................... .
tytul prawny: Wsp6lwlasnos6 ..................................................................................... ..
' .
. kan1e
. o pow1erzc
.
hn'1: ............ m2 , o wartosc1:
.............................................................. ..
2 . M1esz
tytul prawny: ............................................. NIE DOTYCZY ...................................................... .
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: ..................................... , powierzchnia: ................................................. ..
o wartosci: ................................................ NIE DOTYCZY ..................................................... ..
rodzaj zabudowy: ...................................................................................................................... ..
tytul prawny: ............................................................................................................................ ..
Z tego tytulu osi'lgn'llem(lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .................. .

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: Dzialka o pow. 2.467m2 na kt6rej stoi dom z pktu.1

o wartosci: Wartosc podana l'lcznie z domem .......................................................................... ..

tytul prawny: W sp6lwlasnos6 ...................................................................................... .

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -

nalezy podac liczb(( i emitenta udzial6w: .......... ..

................................................................ NIE DOTYCZY .......................................................... .

Udzialy te stanowi'l pakiet wittkszy niz 10 % udzial6w w sp6lce: ........................................... .

Z tego tytulu osi'lgn'llem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................. ..

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbtt i emitenta akcji
............................................................... NIE DOTY CZY ......................................................... ..

Akcje te stanowi'l pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: ..................................................... ..

Z tego tytulu osiC).gnC).lem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................. ..

v.
Nabylem(lam) (nabyl m6j malZonek, z wylC).czeniem mienia przynaleznego do jego majC).tku
odrttbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzC).du
terytorialnego, ich zwiC).zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypUjC).ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i dattt nabycia, od kogo:
...................................................... NIE DOTYCZY ................................................................. ..

VI.
1. Prowadztt dzialalnosc gospodarcza3) (nalezy poda6 formtt prawna i przedmiot dzialalnosci):
...................................................... NIE DOTYCZY ................................................................... .
-

osobiscie ............................................................................................................................... .

-

wsp6lnie z innymi osobami .................................................................................................... .

Z tego tytulu osiC).gnC).lem(lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .

2. ZarzC).dzam dzialalnosciC). gospodarczC). lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac formtt prawn'! i przedmiot dzialalnosci): ....................................... .

-

osobiscie .................................. NIE DOTYCZY ................................................................. .

-

wsp6lnie z innymi osobami .................................................................................................. .

Z tego tytulu osiC).gnC).lem (lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................. ..

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ....... NIE DOTYCZY .......................... .
-jestem czlonkiem zarzC).du (od kiedy): .................................................................................... .
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................................................................... .

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............... NIE DOTYCZY .................... .

Z tego tytulu osi~tgn~tlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................... .
2. W sp6ldzielniach:

NIEDOTYCZY

-jestem czlonkiem zarz~tdu (od kiedy): ................................................................................... .
-jestem czlonkiem rady nadzorczej

4
)

(od kiedy): ................................................................... .

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ................................................................... .
Z tego tytulu osi~tgn~tlem (lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................. .
3. W fundacjach prowadz~tcych dzialalnosc

gospodarcz~t: ........

NIE DOTYCZY .................. .

-jestem czlonkiem zarz~tdu (od kiedy): .................................................................................... .

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................ .
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................................................... .
Z tego tytulu osi~tgn~tlem(lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................... .

VIII.

Inne dochody osi~tgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
Zatrudnienie z tyt. umowy o pracy 96 954,04

......... ~ ... .1.~.~ ........G.9.9.c~....... ~~\9\W\ .... ~.L~.. (J.~.~~~.~~;-;~~······················
___.. -;::;:.-~~~·

IX..

~

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac marky, model i rok produkcji): .................................................. .
Ford Modeno 1.8 wartosc- 18.000,- rok prod.2004- wsp6lwlasnos6
Fiat Brawa 1.4 wartosc 7.500,- rok prod.2000- wsp6lwlasnos6

X.
Zobowi'!zania pieniyzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci'!gniyte kredyty i
pozyczki, oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'!zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Bank PKO SA Kredyt hipoteczny na budowy domu 130.000,- do splaty pozostalo 101.315,42
Bank Millenium kredyt konsumpcyjny 30.000,- do splaty pozostalo 15,167,59
Bank Millenium kredyt pilna pozyczka 32.900,- do splaty pozostalo 29.469,46
Bank PKO SA Kredyt konsolidacyjny 60.000,- do splaty pozostalo 52.147,15

CZF;SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Torun dn. 29-04-2013r.
(miejscowosc, data)

~) Niewla8ciwe skreslic.

(podpis)

) Zakres stosowania wzoru do oswiadczen mai~ttkowych sekretarza wojew6dztwa okresla art. 56
usta\ry z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz~tdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
) Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, w
formie 1 zakresie gospodarstwa rodzii:mego.
·
·
·
4
) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
3

