URZAJ} MIASTA TORUNIA
Wydzia! Organizacji i KontroJi

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

Wp!y~!o dnia ... A9.:~;~i:S~!.::.
L. dz. ...................... /.~.~ ..••

Osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna
Toruit dnia 10-04-2015.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj:tca oswiadczenie obowil!Zana jest do zgodnego z prawd:t, starannego i zupelnego
wypelnienia ka:idej z rubryk.
2. Je:ieli poszczeg6Ine rubryki nie znajdnj:t w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac ,nie
dotyczv".
3. Osoba skladaj:tca oswiadczenie obowi:tzana jest okreslic przynale:inosc poszczeg61nycb skladnik6w
maj:ttkowych, dochod6w i zobowi:tzan do maj:ttku odr~bnego i maj:ttku obj~tego mal:ienskl! wsp61nosci:t
maj:ttkow:t.
4. Oswiadczenie maj:ttkowe dotyczy mai:ttku w kraju i za granic:t.
5. Oswiadczenie maj:ttkowe obejmuje r6wnie:i wierzytelnosci pieni~:ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sl! informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycZ:tce
adresu zamieszkania skladaj:tcego oswiadczenie oraz miejsca polo:ienia nieruchomosci.

CZJiiSC A
Ja, ni:i:ej podpisany(a), GRZEGORZ MARIAN BROZEK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23-09-1958 w B!!dkowie woj. Kujawsko-pomorskie
Miejskie Przedsi<;biorstwo Oczyszczania Sp6lka z ograniczon!! odpowiedzialnosci!! w Toruniu
ul. Grudzi!!dzka 159 ; Z-ca Prezesa
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziala1nosci
gospodarczej przez osoby pel:nil!ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorZl!dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzl!ce w sklad mal:ienskiej wsp61nosci majatkowej lub stanowil!ce m6j
majl!tek odr~bny: wszystkie skladniki wcho~ w sklad ma!Zenskiej wsp61nosci majl!tkowej

I.
Zasoby pieni<;:i:ne:
srodki pieni<;:i:ne zgromadzone w walucie polskiej: 15 000 zl... ................................................... .

srodki pieni<;:i:ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyc~y............................................................. .

............................................................................................................,.......................................................
papiery wartosciowe: Swiadectwa udzialowe Pionier; PZU Pogodna Jesien;
; III Filar; Fundusze Inwestycyjne.

na kwot<;: 64 000 zl.

II.
I. Dom o powierzchni; nie dotyczy ....... o wartosci; ........................................... tytul prawny:

Mieszkanie o powierzchni: 54 m 2 i 58 m 2 ; o wartosci 140 OOOzl i 180 000 zl tytul prawny;
wlasnosciowe, wlasnosciowe prawo sp6ldzielcze.

2. Gospodarstwo ro1ne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ...................................................... , powierzchnia: ............................ .
0

wartosci: ................................................................................................................................................ .

rodzaj zabudowy: ..................................................................................................................................... .
tytul prawny: ........................................................................................................................................... ..
Z tego tytulu osiljgnqlem(c<lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............................ ..
3. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: Dzialka o powierzchni 600 m 2 i domek 1etniskowy wartosci: 50 000 zl

tytul prawny:
Ksic<ga wieczysta; u.Zytkowanie gruntu i domku

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczbc< i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowilj pakiet wic<kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ................................................................. ..

Z tego tytulu osiljgnqlem(c<lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................................................... .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nale:i:y podac liczbc< i emitenta akcji: nie dotyczy

. pak'Jet Wiy
. kszy mz
.. 10°"
.. w spo'lce: ............................................................................ .
. te st anOWilj
akCJe
/o akCJI

Z tego tytulu osiljgnljlem(c<lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................................... ..

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyh)czeniem mienia przynaleznego do jego maj11tku odrybnego)
od Skarbu Paitstwa, innej paitstwowej osoby prawnej, jednostek samorz!!du terytorialnego, ich zwi!!Zk6w
lub od komunalnej osoby prawnej nastypuj!!ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
- nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: nie dotyczy ................................................................. .

VI.
I. Prowadzy

dzialalnosc gospodarcz112 (nalezy podae formy prawn!! i przedmiot dzialalnosci): nie

dotyczy ..................................................................................................................................................... .

- osobiscie ............................................................................................................................................. .

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

Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .............................. .

2. Zarz!!dzam dzialalnosci!! gospodarcz11 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac formy prawn!! i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy ................................... .
- osobiscie ............................................................................................................................................ .

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

Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................ .

VII.
I. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Miejskie Przedsiybiorstwo Oczyszczania Sp6lka
z ograniczon11 odpowiedzialnosci!! w Toruniu ul. Grudzi11dzka 159, Torunski Klub Pilkarski ELANA
Sp6lka SA ul Bema 23/29
- jestem czlonkiem zarz11du (od kiedy):

1992 roku ...................................................... .

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) 05-07-2010/TKP Elana SA do wrzesnia 2014
roku! ............................................ .

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

·····························································································································································

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .............................................................................................. ..

- jestem czlonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): ................................................................................ ..

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(c;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ................................................ .

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .............................................................................................. ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................................................................................. ..

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(c;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................................. ..

····································································································································································
VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajc;c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2:dego tytulu: Sqd Rejonowy w Toruniu- Lawnik- 137,28 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy:i:ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale:i:y podac markc; i model i rok produkcji): Samoch6d osobowy. Opel Insignia rok 2009 o wartosci 44
000 zl.

X.
Zobowiqzania pienic;:i:ne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnic;te kredyty i po:i:yczki oraz

warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy

··········································································································································································
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ... .... ... .

CZESCB

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

ToruiJ. 10-04 2015 .....

:01f9.~U.. . C\~-~0.\i\.

(miejscowosc, data)

2

(podpis)

NiewlaSciwe skreSliC.

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzttcej, w fonnie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

