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OSWIADCZENIE MAJI\TKOWEL. dz . ...........

~ ~:~:: ::~::~::·.:::::::::~

wojta, zastQpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzctdzajctcej i cztonka organu zarzctdzajctcego gminct osobct prawnct oraz osoby
wydajctcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1
....................Torun .................., dnia ..........01.07.2013...............r.
·

(miejscowo5C)

Uwaga:
Osoba skladajctca o5wiadczenie obowi¥ana jest do zgodnego z prawdi.f, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
"nie dotvczv".
3. Osoba skladajctca oswiadczenie obowi~na jest okreilic przynaleinosc poszczegolnych skladnik6w
ma.icttkowych, dochod6w i zobowi¥ali do majcttku odrQbnego i majcttku objQtego maiZenskct wsp61noscict
maicttkoW«t.
4. Oswiadczenie majcttkowe dotyczy majcttku w kraju i za granicct.
5. Oswiadczenie majcttkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniQzne.
6. W CZQSCi A o5wiadczenia zawarte set informacje jawne, w czQsci B zas informacje niejawne dotyezctce adresu
zamieszkania skladajctcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci.

1.

C~SCA

Ja, nizej podpisany(a), ...........................Grzegorz Bortnowski... ............................,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ............ 15.06.1971r

....................... w ............Eiblqgu ...........................................................
Zesp6t Szk6t nr 8 w Toruniu, Dyrektor

................................................................................................................................................................................ _____ ....,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapomaniu s~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniGzeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez osoby
pelni~ce funkcje publiczne (Oz. U.z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmm.) , zgodnie z art. 24 h tej ustawy oswiadczam , i.e posiadam wchodzqce w sklad mali.enskiej wsp61nosci
majqtkowej lub stanowi;p! m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone wwalucie polskiej: 30.929 PLN ........................... ~ .........................
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: ..... nie dotyczy ....................................................................

. wart''
. dty
- paprery
oscrowe: ...... me
o czy......................................................
...................... ........................ .... ... ..... ... .......... .. ... ... .. ... .. .. ... ... .. ... ..... ... .... ...... ... na kwot~: nie dotyczy.... .

II.
1. Dom o powierzchni: 146,7 m2o wartosci: 450 000 PLN tytut prawny: wfasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: 72,3 m2, o wartosci: 210 000 PLN tytuf prawny: wlasnosciowe prawo do
lokalu sp6tdzielczego
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: ......................................................................, powierzchnia: .....................................
o wartosci: .....................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ..........................................................................................................................................
tytut prawny: ..................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~m) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ......................................
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia:
dziafka budowlana o pow. 927 m kw. o wartosci 40 000 PLN tytul prawny: ... wlasnosc
dziafka budowlana o pow. 920 m kw. o wartosci 39.000 PLN tytut prawny: ... wlasnosc
dziatka budowlana o pow. 902 m kw o wartosci 37.000 PLN tytul prawny: ...wlasnosc
Ill.
Posiadam udzialy w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

udzialy te stanowiq_ pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w sp61ce:
Z tego tytutu osiqgnq_Jem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...........................................................

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq_ pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce:
Z tego tytutu osiqgnq_Jem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...........................................................

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j mafionek, z wylq_czeniem mienia przynaleinego do jego majq_tku odr~bnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzq_du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~pujq_ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalei.y
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy.........................................................................

VI.
Prowadz~

1.

dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

- osobiscie .....................................................................................................................................................
- wsp61nie z innymi osobami .........................................................................................................................
Z tego tytulu osi~nqtem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ......................................

2. Zarzqdzam dziatalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalno5ci
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalno5ci): nie dotyczy.......................................
- osobiscie .....................................................................................................................................................
- wsp61nie z innymi osobami .........................................................................................................................
Z tego tytutu osi~nqtem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .......................................................

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): .nie dotyczy.....................................................
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .........................................................................................................
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ............................................................................................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........................................................................................
Z tego tytutu osi~nqtem(~am) w roku ubiegtym dach6d w wysokosci: ........................................................

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy...................................................................................
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .........................................................................................................
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...........................................................................................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........................................................................................
Z tego tytutu osi~nqtem(~am) w roku ubiegtym dach6d w wysokosci: .......................................................
3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gaspadarczq: nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (ad kiedy): ..........................................,..............................................................
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............................................................................................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........................................................................................

VIII.
lnne dochody osicmane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kai:dego tytutu: .. nie dotyczy- zeznanie sktadane po raz pierwszy..........................

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~. model i rok produkcji): .....................................................................................................

......Samoch6d osobowy KIA CEED SW rok produkcji 2009 o wartosci 32.000 PLN ............................. ..

X.
Zobowiq_zania pieni~zne o wartosci powyiej 10.000 ztotych, w tym zacicmni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiq_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
.....nie dotyczy.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

CZ~SCB

Powytsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

...........Torun,01.07.2013
(miejscowosc, data)

···--··'fur··~~~

1 Niewlasciwe skreSiic.
2 Nie dotyczy dzialalno5ci wytw6rczej
3

wrolniclwie wzakresie produkcji roslinnej i zwierz~. wfonnie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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